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Львівська область

прийнято рішення
про приватизацію
Волинська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Волинській області від 07.08.2018
№ 329 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності шляхом
продажу на аукціоні: будинок мисливця,
літер. «А-1», загальною площею 171,7 м2
за адресою: Волинська обл., Горохівський
р-н, с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2.
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приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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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 II півріччя 2018 року, с. 97

Телефон (044) 200-35-01, з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

засновано у вересні 1993 року

13 серпня 2018 року

офіційне видання фдму
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного нерухомого майна
 Назва об’єкта та місцезнаходження: будівля лісопильного цеху № 2 (Є-1)
загальною площею 844,2 м2, що знаходиться за адресою: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності, 124.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Цуманське лісове господарство».
Орган управління: Державне агентство лісових ресурсів України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 31.05.2018
становить 921607,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2018
року становить 11520,09 грн (одинадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень 09
коп.) без ПДВ;
2) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою;
3) цільове використання майна – переробка деревини та виготовлення пилопродукції;
4) строк оренди – 2 роки 364 дні із можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого порядку та за умови наявності
дозволу органу, уповноваженого управляти державним майном;
5) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не
менш як за шість місяців;
6) своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного бюджету та
балансоутримувачу (щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції;
7) обов’язкова сплата завдатку протягом місяця після підписання договору оренди у
розмірі тримісячної орендної плати;
8) забезпечувати збереження орендованого майна, запобігти 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 врахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки;
9) страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору
оренди не менше, ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) згідно зі звітом про
незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
10) орендарю забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди
з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору;
11) здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15
робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю (в т.ч. податок на землю);
12) своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види
ремонту орендованого майна з дозволу балансоутримувача. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;
13) дотримуватись вимог експлуатації об’єкта оренди;
14) для отримання згоди орендодавця на здійснення поліпшень орендарю подавати
заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018 № 686 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 711/32163;
15) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна,
здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого
майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємні поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
16) відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди згідно з наданою копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про
сплату коштів тощо;
17) наявність в суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності, яка
повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря);
18) гарантійний внесок за участь у конкурсі на право оренди державного майна становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок має бути перерахований за реквізитами: отримувач: РВ ФДМУ по Волинській області; код ЄДРПОУ отримувача: 13347870;
р/р 37315048004566; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «гарантійний внесок за участь у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна»;
19) у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786;
20) особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди;
21) у разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання,
сплачений гарантійний внесок не повертається;
22) у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу по передачі в оренду державного нерухомого майна, гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного
бюджету України;
23) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди, сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного
бюджету України.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати
за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.

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.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про сплату гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку їх копії; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу, зазначеними у проекті
договору, (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою
(за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських
реквізитів; документи, передбачені пунктом 7 Порядку та Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку копію наказу про призначення керівника; засвідчену в
установленому порядку 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; інформацію про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців (при наявності); засвідчену в установленому порядку копію декларації
про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі за підписом фізичної особи).
Документи для участі в конкурсі подаються у конверті з написом «На конкурс – оренда»
з відбитком печатки претендента за наявності (крім пропозицій щодо розміру орендної
плати), які приймаються у робочі дні щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00 за
адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, сектор організаційноадміністративного забезпечення регіонального відділення (каб. 807).
Кінцевий термін прийняття заяв (реєстрація в регіональному відділенні) – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають
конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди на відкритому засіданні конкурсної комісії з участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день з дати опублікування
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 815.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день,
днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями
робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного майна РВ ФДМУ
по Волинській області (тел. (0332) 24-80-24), або за тел./факс (0332) 24-34-77.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди державного нерухомого майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: захисна споруда цивільного захисту –
сховище № 20158 площею 2162,7 м2 (літ. Ж), що перебуває на балансі ПрАТ «Елетровимірювач» та належить до сфери управління РВ ФДМУ по Житомирській області, за
адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, реєстровий номер 226098.3.ААБАВК213.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту про незалежну
оцінку майна становить 1297619,00 грн станом на 31.05.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: ПрАТ «Елетровимірювач».
Орган, уповноважений управляти майном: РВ ФДМУ по Житомирській області.
Основні умови проведення конкурсу:
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2018
року становить 16220,24 грн (без ПДВ).
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у
разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість стартових
орендних плат, або надати банківську гарантію. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді
безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком
з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому
контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного
ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою,
визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим
органом державної влади України (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

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

2

відомості
приватизації

право оренди державного майна). За три робочих дні до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на розрахунковий
рахунок № 37316002000215 ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ
ФДМУ по Житомирській області, код за ЄДРПОУ 13578893, призначення
платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
Цільове використання орендованого майна – для складування (зі збереженням цільового призначення захисної споруди цивільної оборони).
Майно не підлягає приватизації, передачі в суборенду, не може бути
предметом застави, купівлі-продажу (іншого відчуження), на нього не може
бути накладено стягнення за претензіями кредиторів орендаря.
Орендар забезпечує належне утримання та експлуатацію захисної
споруди відповідно до вимог Порядку використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10
березня 2017 № 138.
Використання об’єкта оренди можливе при умові приведення його у
готовність до використання за призначенням у строк, визначений паспортом захисної споруди або не більше 12 годин.
Орендар під час використання захисної споруди забезпечує:
збереження захисних властивостей споруди, як в цілому так і окремих
її елементів; герметизацію та гідроізоляцію всієї захисної споруди; збереження робочого стану інженерно-технічного та спеціального обладнання
засобів зв’язку та оповіщення (склад та стан майна визначається в акті
перевірки, що складається органами ДСНС); дотримання пропускного
режиму, погодженого з балансоутримувачем об’єкта оренди.
Зобов’язання орендаря здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна (в тому числі його охорони), надання комунальних послуг, сплаті
земельного податку та надати його копію орендодавцю. У разі потреби,
орендар укладає договори на комунальні послуги безпосередньо з підприємствами та організаціями, які надають такі послуги.
Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
Термін оренди – 2 роки 364 дні. Договір може бути достроково розірвано на вимогу орендодавця у разі введення в Україні або в окремих її
місцевостях режимів воєнного, надзвичайного стану, встановлення для
єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або окремих її територіальних підсистем режиму надзвичайної ситуації, початку
особливого періоду.
Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна на
суму, не меншу, ніж його вартість, зазначену у договорі оренди, з франшизою, що не перевищує 0 %.
Зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі не меншому місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
Компенсація переможцем витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за 6 місяців.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем
конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету. У разі дострокового розірвання
договору оренди, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в РВ ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про
конкурс; 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 (поштова
адреса, контактний телефон, мобільний телефон); довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно
до законодавства; відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
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.
Заяви з документами на участь у конкурсі приймаються за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 412).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності) з зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники подають до конкурсної комісії
конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому
засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитись
з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформація – у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 01.08.2018
За результатами засідань конкурсних комісій щодо визначення переможців конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди:
частини приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 42,0 м2;
частини приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) площею 40,0 м2;
приміщень № 93,94 та частини приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 42,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», вирішено
укласти договори оренди з єдиним учасником конкурсів – ТОВ «ЛАРКОМ
ТРЕЙД» (ідентифікаційний номер 40388966).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 06.08.2018
За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди приміщень
№ 175, 176 та частини приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 47,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, та перебувають на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАФЕ» (ідентифікаційний
номер 41152633).
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про визначення переможця конкурсу на право оренди
державного майна, що відбувся 06.08.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного
майна: нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 та частина коридору площею
5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової житлової будівлі «Гуртожиток по пров. 1-ий
Лісопарковий, 3» (технічний паспорт відсутній), інв. № 00079, реєстровий
№ МПВАДО320, загальною площею 42,88 м2, за адресою: м. Харків,
пров. 1-й Лісопарковий, 3, що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар», з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Ньорбою В. П.

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

1 Міністерство
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у
внутрішніх справ Вінницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна,
24, тел. (0432) 66-16-94
2 Міністерство
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у
внутрішніх справ Вінницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна,
24, тел. (0432) 66-16-94
3 РВ ФДМУ
Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод»
4 РВ ФДМУ

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового
40112249.1.ГЦЛОБШ004 Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вбудованого приміщення на 1-му поверсі
вул. Південна, 67, територіальний сервісний центр
адміністративного будинку (літ. А)
№ 0542 (на правах відділу м. Гайсин)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбу- 40112249.1.ГЦЛОБШ001 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
дованого приміщення вестибуля на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами
Нерухоме майно – нежитлова будівля (літ. А) 41670946.2.ААБАГИ814 Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка,
з ґанком; фундамент (літ. Ф)
вул. Виробнича, 1

Не увійшло під час приватизації до статутного (склаНерухоме майно – кафе-їдальня (літ. А, а,
деного) капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий
А1, А2, А3); погріб (літ. А)
завод» та перебуває на позабалансовому рахунку
ТОВ «Енерго-Сфера», 41670946, 21050, м. Вінниця,
вул. Князів Коріатовичів, 15, кв. 1, тел. (096) 432-35-98

вартість майна за максимально можнезалежною оцін- ливий
мета використання
строк оренди
кою, грн
41942,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
установи (відділення банку)

загальна
площа, м2

місцезнаходження

5,4

416709446.1.ААБАГЖ898; Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Ви41670946.1. ААБАГЖ899 щеольчедаїв, вул. Романа Коваля, 3

5,14

44691,00

2 роки 364 дні

Розміщення фінансової
установи (відділення банку)

441,8;
270,8

46831,00;
5828,00

49 років

292,6;
41,3

82638,00;
7656,00

49 років

Розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО донецькій ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна
реєстровий номер майна місцезнаходження
за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн

найменування

1 Міністерство енергетики 33621589, ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Се- Державне майно розплідника для собак загальною пло- 33426253.6. АААЖАЛ580 Донецька область,
та вугільної промисло- лидіввугілля», 85483, Донецька область, м. Новогродів- щею 119,0 м2, а саме: приміщень першого та другого
м. Новогродівка,
вості України
ка, вул. Шахтна, б. 1, тел. (06237) 7-18-99
поверхів будівлі розплідника для собак площею 68,9 м2,
вул. Суворова, б. 24а
гаража площею 47,9 м2 та вбиральні площею 2,2 м2

119,0

131 600,00

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення офіса на 1-му та 2-му поверхах бу11 місяців дівлі розплідника для собак, гараж та вбиральня
за призначенням (інше використання майна)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО житомирській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство 25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенєвська, 82а,
рибного господар- м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91
ства України

Гідротехнічні споруди – водозабезпечувального
ставка «Білка-1» – верховина ставу інв. № 1523/1,
водовипуск ставка «Білка-1» інв. № 1523/2, дамба
обвалування ставка «Білка-1» інв. № 1523/3, обвідний канал ставка «Білка-1» інв. № 1523/4, паводковий водовипуск ставка «Білка-1» інв. № 1523/5
рибовловлювач ставка «Білка-1» ін. № 1523/6,
роздільна дамба ставка «Білка-1» ін. №1523/7;
риборозплідник інв. № 1099, днопоглиблення р.
Білка інв. № 1536, вирощувальний ставок № 2 інв.
№ 1608, вирощувальний ставок № 3 інв. № 1534,
вирощувальний ставок № 4 інв. № 1532, вирощувальний ставок № 7 інв. № 1601
2 Міністерство охоро- 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний Нежитлові приміщення 3-го поверху будівлі (літ. А)
ни здоров’я України центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64,
тел./факс 34-04-08
3 Міністерство оборо- 35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсер- Нежитлові приміщення в будівлі магазину (літ. А)
ни України
віс», м. Житомир, просп. Миру,22, тел./факс 41-69-61
4 Державна казначей- 37890843, Управління державної казначейської служби Приміщення нежитлової будівлі
ська служба України у Чуднівському районі Житомирської області, м. Чуднів,
вул. Героїв майдану, 132, тел. 2-33-14

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

25592421.23.ЧВБИВЧ038;
25592421.23.ЧВБИВЧ039;
25592421.23.ЧВБИВЧ040;
25592421.23.ЧВБИВЧ041;
25592421.23.ЧВБИВЧ042;
25592421.23.ЧВБИВЧ043,
25592421.23.ЧВБИВЧ044,
25592421.23.ААЕЖАГ890;
25592421.23.ААЕЖАГ8303;
25592421.23.ААЕЖАГ810;
25592421.23.ААЕЖАГ811;
25592421.23.ААЕЖАГ812;
25592421.23.ААЕЖАГ814
38499986.1.НЧИЮЦЛ2628

На території Радомишльської міської
територіальної громади
(колишня Кримоцька
сільська рада) та Білокриницької селищної
ради Радомишльського
району Житомирської
області

–

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн
3015126,00

145,42

377904,00

До 3 років

33689922.31.ААААЕВ316

Житомирський район,
смт Новогуйвинське,
вул. Миру, 6а
м. Чуднів, вул. Героїв
майдану, 132

30

75840,00

2 роки 364 дні

102,8

275196,00

До 3 років

37890843.1.АААГБГ676

м. НовоградВолинський, вул. Н.
Оржевської, 8

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Для риборозведення

Розміщення приватного закладу
охорони здоров’я
Організація торгівлі продовольчими (у т. ч. підакцизної групи) та
непродовольчими товарами
Розміщення аптеки

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по КИЇВСЬКій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 Державне агентство
рибного господарства України

ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого», (04571) 7-24-35
25592421, ДП «Укрриба»,04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 82а,
(044)4860791

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна пло- незалежною
місцезнаходження
оцінща, м2
кою, грн без ПДВ

Нежитлові приміщення в будівлі 04604309.1.БЕШСНП2113 Київська обл., Васильківський
«Відділ оформлення, АТС»
район, смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 11
Став «Германівка» (інв. № 461); 25592421.31.ААЕЖАД143; Київська обл., Обухівський
Виросний став (інв. № 462);
25592421.31.ААЕЖАД089; р-н, землі Германівської сільСтав «Семенівський» (інв. № 460) 25592421.31.ААЕЖАД155 ської ради

максимально можливий строк оренди

131,49

258 000,00

2 роки 11 місяців

26,20 га;
1,3 га;
42,30 га

163 827,41;
226 805,91;
176 493,65

2 роки 11 місяців

мета використання
Надання послуг з фіксованого проводового телефонного зв’язку з правом
технічного обслуговування
Риборозведення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області, тел. 2002526. 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».

13 серпня 2018 року

№ 65 (1189)

3

відомості
приватизації

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
плонезалежною оцінща, м2
кою, грн
Казенне підприємство «Укрспецзв’язок» – 39908375, за адресою: вул. Льва Частина приміщення ЦТЕ № 3 39908375.36.БЦЖЯВФ299 вул. Гагаріна, 86, м. Пиря- 70,0
99 800,00
Толстого, 16/18, м. Київ, тел. (044) 458-14-63
КП «Укрспецзв’язок»
тин, Полтавська обл.
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

1 Державна служба спеціального зв’язку
та захисту інформації України

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення теплогенераційного обладнання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендода-вець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

38758272, філіїя «Волинський державний навчально-курсовий комбі- Частина приміщень уніфікованого
нат», 43010, м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78
цеху-складу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
–
Рівненська обл., м. Сарни,
211
255 130,00
2 роки
Ремонт автомобілів
вул. Технічна, 2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 225079. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

1

Державне агентство
05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003, Частина площадки з асфальтним покриттям
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

05379205.40.ББФЕРЮ026

вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

280,0

97 950,00
без ПДВ

2 роки 11 місяців Для складування будівельних матеріалів

2

Міністерство культури
України

26024191.6.АААДДЛ139

вул. Шевченка, 32, м. Кременець, Тернопільська
область

29,1

143 750,00
без ПДВ

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів

26024191, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектуриний
заповідник, 47003, вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл.,
(03546) 2-37-58

Частина приміщення першого поверху будівлі
пам’ятки архітектури місцевого значення «Адміністративний будинок ХІХ ст.», охоронний № 2134 М

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по харківськІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер майна

вартість майна за максимально
загальна незалежною
місцезнаходження площа,
можливий строк
м2 кою, грн без оцінПДВ
оренди

мета використання

1

Міністерство освіти і
науки України

02071197, Харківський національний університет радіоелектронік,
просп. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (057) 702-10-16

Нежитлове приміщення – частина вмивальнику № 48 на 3-му поверсі 4-5-поверхової будівлі громадського будинку (гуртожитку),
інв. № 61436, літ. А-4

–

м. Харків, вул. Бакуліна, 12

2,0

16300,00

1 рік

Розміщення побутових
пральних машин

2

Міністерство освіти і
науки України

02547910, Державний професійно-технічний навчальний заклад
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 6 площею 73,37 м2,
«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», вул. Владислава кімн. № 7, № 8 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбового
Зубенка, 37, м. Харків, 61121, тел. (057) 264-77-75
корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. З-2

–

м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37

103,77

354300,00

1 рік

Розміщення швейного
цеху

3

Міністерство економіч- 31632168, Державне підприємство «Український науково-технічний
ного розвитку і торгівлі центр металургійної промисловості «Енергосталь», 61166, м. Харків,
України
просп. Науки, 9, тел. (057) 702-17-31

Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на другому поверсі
6-поверхового адміністративного будинку, інв. № 73477/81783,
літ. «АІІІ-5», « А-6»

–

м. Харків, просп.
Науки, 9

36,8

362000,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

4

Національна поліція
України

Нежитлові будівлі: літ. «А-1» (гараж), інв. № 171030003, площею
99,7 м2; літ. «Б-1», літ. «Б-2» (гараж), інв. № 171030002, площею
103,7 м2; літ. «В-1» (навіс-вольєр), інв. № 171030004, площею
71,4 м2; літ. «Г-1» (гараж), інв. № 171030005, площею 14,4 м2

289,20

591500,00

2 роки 11 місяців Розміщення складу для
господарських потреб

40108955, Управління поліції охорони в Харківській області, 61052,
м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 20, тел. (057) 798-08-06

40108955.1.ЖЖАИКУ157; м. Харків, вул. Шев40108955.1.ЖЖАИКУ159; ченка, 24б
40108955.1.ЖЖАИКУ158;
40108955.1.ЖЖАИКУ136

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
Нежитлове приміщення господарського будинку автогаража;
і науки України
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, (04622) 3-16-51, (04622) 3-42-44 одноповерхова будівля критого току, нежитлове приміщення
господарського будинку майстерні для ремонту тракторів

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка

загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
74,2;
1103,0;
203,7

50 893,78;
523 483,78;
122 220,00

2 роки 364 дні

мета
використання
Переробка деревини

Заяви про оренду об'єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи ДП «Одеський
нафтопереробний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Шкодова гора, 1/1, м. Одеса, 65000; тел.: (066) 801-10-06.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої вартості
необоротних активів з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: добування сирої
нафти та виробництво продуктів нафтоперероблення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) ДП «Одеський нафтопереробний
завод» згідно з інвентаризаційним описом станом на 30.03.2018, од: 5 660
(зокрема: транспорт, нерухоме майно, земельні ділянки).
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 1,0
Розмір земельних ділянок, га:
1. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110137600:55:003:0004) –
59,0336 га.
2. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110137600:55:003:0008) –
18,0126 га.
3. Земельна ділянка інвестиції (кадастровий номер відсутній).
Місце розташування земельних ділянок: Шкодова гора, 1/1, м. Одеса, 65000.
Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельних ділянок: приватна (на даний час здійснюються відповідні організаційні заходи щодо перереєстрації форми власності земельних ділянок з приватної в державну).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 18 –
№ 53 загальною площею 1470,3 м2 на 4-му поверсі навчального корпусу № 1, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнівінтернаціоналістів, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Подільський науково-технічний
ліцей для обдарованої молоді» Кількість об’єктів необоротних активів згідно

№ 65 (1189)

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов
цього оголошення.
Замовник та платник послуг з оцінки – ДП «Одеський нафтопереробний завод».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин
і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.4 «Оцінка літальних апаратів», 1.5 «Оцінка судноплавних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності» (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності»).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:
не менше 3 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних
транспортних засобів», 1.4 «Оцінка літальних апаратів», 1.5 «Оцінка судноплавних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів,
судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи суб’єкта
господарювання; основні засоби (земельні ділянки (речові права на них),
будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання,
прилади, колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи; єдиний (цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання; пакет акцій акціонерного
товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного
товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на
господарську діяльність господарського товариства.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
200 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30
21 серпня 2018 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –
підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 28 серпня
2018 року о 14.00.

з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 36 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом
на 19.06.2018: відновна – 1029710,62 грн; залишкова – 194433,79 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-

ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про
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участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
20.08.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 27.08.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного
корпусу (приміщення з № 1 по № 251) (літер В-3) площею 49,8 м2
(кабінет № 203) за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75, що обліковується на балансі Луцького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-8024. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська,75. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 160494,00 грн
станом на 21.06.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель. Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Волинська приватна автошкола».
 2. Найменування об’єкта оцінки: будівля районного центру зайнятості загальною площею 130,5 м2 за адресою: 44200, Волинська обл.,
смт Любешів, вул. Бондаренка, 49, що обліковується на балансі управління соціального захисту населення Любешівської районної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл.,
смт Любешів, вул. Бондаренка, 49. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24.
Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0560 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Любешів, вул. Бондаренка, 49. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування існуючих будівель
та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 06.02.2017: 103349,68 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
нерухоме майно – окрема будівля до 500 м2 – адміністративна. Особа –
платник робіт з оцінки – Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Любешівської селищної ради.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літер А-3) площею 606,3 м2 за адресою:
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 2, що обліковується на балансі
Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, просп. Волі, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332)
24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 1,4097 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 1. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування комплексу Свято-Троїцького кафедрального собору.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.06.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,78
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – пам’ятка архітектури. Особа – платник робіт з оцінки –
Волинська обласна бібліотека для юнацтва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у
разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента перебувають за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
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Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні
до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Донецькій області
(код за ЄДРПОУ 40109189). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Вчительська, б. 47. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс:
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна – 2,4 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й
поверх). У разі, якщо визначена дата припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено у другий робочий день після
святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 158,3 м2 штампувального цеху, що перебуває на балансі ДП «Коростишівський завод «Реммашторф». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Коростишів, 19-та буддільниця. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ТОВ «Камдор». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час
обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина площадки з асфальтовим покриттям площею 20,0 м2, що перебуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, проспект Незалежності, 55а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Стейскал О. Б. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – площадки, майданчики.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 223,9 м2 будівлі складу (літ. Д), що перебуває на балансі ДП «Поліськгеодезкартографія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Монтана, 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Бондар Г. В. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 62,8 м2 побутової будівлі з майстернями (літ. А), що перебуває
на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Слобідська, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук М. В. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката
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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області
(каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області
за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 30,66 м2, у т. ч. корисною
21,9 м2 (№ 60 – 11,4 м2; № 61 – 10,5 м2 згідно з техпаспортом)
на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Івано-Франківської філії ДП Український державний науководослідний інститут проектування міст ім. Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ
«МКБ Станіслав».
 2. Частина даху площею 3,0 м2 будівлі (для розміщення антени
звукового мовлення), що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 1. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ радіокомпанія «Західний полюс».
 3. Приміщення загальною площею 3 м2, в т. ч.: 2 м2 – на першому поверсі вестибуля будівлі легкоатлетичного манежу; 1 м2 – на
першому поверсі вестибуля будівлі плавального басейну, що обліковуються на балансі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту України, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 142А. Запланована
дата оцінки: 31.07.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Стецюк Юрій Володимирович.
 4. Площадка відкритого типу площею 750,0 м2 та приміщення площею 22,4 м2 будівлі, що обліковується на балансі ДП «ІваноФранківський військовий ліспромкомбінат», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 6. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Дніпромет».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт нерухомого майна – 3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 164,4 м2 на другому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1031100725), що перебувають на балансі
Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта: 92303,
Луганська обл., смт Новопсков, вул. Українська, 51. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса
замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Відділ освіти Новопсковської селищної ради. Строк виконання роботи – не більше
5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1 900 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 29 серпня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по
Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32А.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32А (кімн. 313). Телефон для
довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 2,0 м2
(інв. № 102310002), що перебуває на балансі Міловського районного
центру зайнятості. Місцезнаходження об’єкта: 92500, Луганська обл.,
смт Мілове, вул. Козацька, 6. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1900 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 29 серпня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по
Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32А.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для
довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області щодо скасування
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімната
№ 1-16) площею 15,3 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі
(інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл., смт Мілове, вул. Миру, 37
(опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 30.07.2018 № 61(1185),
у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2018 № 572 «Про внесення змін до пункту 10 Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу».

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі 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 для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
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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): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Фінансова
компанія абсолют фінанс».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі нового аеровокзалу
(під літ. «Б-3»). 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 для 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. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Авіакомпанія «МАУ».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 9,6 м2 на першому поверсі будівлі нового аеровокзалу (під літ. «Б-3»). 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 для 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. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «ПУМБ».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля загальною площею 7,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська,
35. Балансоутримувач: Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Клепарівська, 35. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Іващишин Василь Михайлович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 16,9 м2
на першому поверсі двоповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Будівельна, 20. Балансоутримувач: Дрогобицька ТЕС ПАТ «Західенерго». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. Будівельна, 20. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Коземко Надія Тарасівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 145 загальною площею 14,6 м2 на другому поверсі двочотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «Арніка Прикарпаття».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, 9 площею
28,5 м2 які на першому поверсі адміністративної одноповерхової
будівлі ВДСП і АБ (під літ. «ГІІ – 1»). 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 для
продовження 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:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Хендлінгова компанія «Авіасервіс».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 333, 335)
загальною площею 59,5 м2 на шостому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач:
Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний
інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі складу (літ. «С-1») загальною площею 63,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Реноме-Партнер».
 10. Назва об’єкта оцінки: гаражі (будівля під літ. «Б-1») загальною
площею 84,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Копистинського, 10. Балансоутримувач: ДУ «Львівський лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Копистинського, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Островський Микола Володимирович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення
до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
для об’єктів № 1 – 4 – 2400,00 грн; для об’єктів № 5 – 10 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 9, 10 –
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 61 (1185) від 30.07.2018
на стор. 5, місцезнаходження об’єкта оцінки: нежитлових приміщень загальною площею 154,4 м2 (кімн. № 48 площею 34,6 м2, кімн. № 49 площею
33,3 м2, кімн. № 50 площею 8,3 м2, приміщ. № 51 площею 20,7 м2, № 54
площею 10,2 м2, № 55 площею 5,0 м2, № 57 площею 42,3 м2) на другому
поверсі нової частини адміністративного будинку слід читати:
«м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
малої приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля їдальні та сараї.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, № 753В. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля пилорами.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, № 753Г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля дегазаційної
установки. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт»
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок Солтиси, № 753Д. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля ВГК. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ
«Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, № 753Е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2018. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 4 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для № 1, 2, 3, 4 – виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ,
ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з від
бору 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.
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6

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 20,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Березне, вул. Київська, 5а/4. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на електронному аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362)
63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інфор-
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ною площею 55,0 м2 будівлі-пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового
земства» (балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Барбашова І. В. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,35 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, яка є пам’яткою).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які
діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів
згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 3 років за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На кожному конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 05 вересня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 30 серпня 2018
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

31.08.18

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів
Залишоб’єкта оцінки, його місцезна- Дата Вид варкова
№ Назва
ходження
та
найменування
балансооцінвартість
Платник
з/п
тості
утримувача
ки
об’єкта,
грн
Визначення вартості об’єкта з метою передачі в оренду
1 Частина приміщення складу під літ.
Ринкова 12799,48 Товариство з обВ, поз. 1-1, 1-2 загальною площею
вартість
меженою відпові65,2 м2 за адресою: вул. Текстильна,
дальністю «Глобал
30а, м. Тернопіль, що перебуває на
Білд Інжиніринг»
балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області
2 Частина приміщення ремонтноРинкова
2129,67 Товариство з обмеханічної майстерні під літ. Б, поз.
вартість
меженою відпові2
1-8 площею 17,0 м за адресою:
дальністю «Глобал
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
Білд Інжиніринг»
що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області
3 Частина площадки з асфальтним
Ринкова
2464,41 Товариство з обпокриттям № 4 площею 209,0 м2,
вартість
меженою відповіза адресою: вул. Текстильна, 30а,
дальністю «Глобал
м. Тернопіль, що перебуває на баБілд Інжиніринг»
лансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього
напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2, 3, – 2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості, подібними до об’єкта оцінки № 3 –
нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за
адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
31.08.18

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину-їдальні
загальною площею 324,4 м 2 (майно, що не увійшло до СК ВАТ
«Сумиводбуд», балансоутримувач – відсутній, управління – РВ ФДМУ
по Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «Зноб-Новгородська пересувна механізована колона». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,16 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування).
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 83,34 м2 (балансоутримувач – Державна установа «Конотопський
виправний центр (№ 130)». Об’єкт розташований в одноповерховій будівлі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Батуринська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої
служби України (№ 130)». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,86 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробнича або
інша відповідна спеціалізована нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
27,9 м2 будівлі-пам’ятки архітектури, історії місцевого значення
«Друкарня» (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації).
Коефіцієнти, що враховують цінність пам’ятки та її схоронність, – не визначені. Визначення кожного коефіцієнта можуть проводити фахівці, що мають
відповідну кваліфікацію та досвід, або організації, уповноважені проводити
такі експертизи. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна,
2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – Благодійна організація «Громадський фонд «Суми».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,35
тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, яка є пам’яткою).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
42,9 м2 будівлі-пам’ятки архітектури, історії місцевого значення
«Друкарня» (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації).
Коефіцієнти, що враховують цінність пам’ятки та її схоронність, – не визначені. Визначення кожного коефіцієнта можуть проводити фахівці, що
мають відповідну кваліфікацію та досвід, або організації, уповноважені
проводити такі експертизи. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Регіональна непідприємницька
громадська організація «Центр Соціального Партнерства». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,35 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, яка є пам’яткою).
 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 14,5 м2 (балансоутримувач – Сумський обласний
центр занятості). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Стимул». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,35 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
 6. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 30,2 м2 (балансоутримувач – Сумський
обласний центр занятості). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Мокій І. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,35 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).

 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля консультативно-ветеринарного
пункту загальною площею 35,6 м2 (консультативно-ветеринарний
пункт (ветеринарно-консультативний пункт), реєстровий номер
05385921.5АААААГ475. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Театральна, 3а. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Основні
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі
та за функціональним призначенням.
 2. Найменування об'єкта оцінки: виробничі приміщення адмінбудинку літ. «А-4» загальною площею 1418,7 м2, а саме: кабінети № 162,
163, 164, 165, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 186, 195,
196, 197, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
224, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238 загальною площею
956,6 м2; підсобні приміщення № 190, 199, 214, 232, 239, 241 загальною
площею 53,9 м2; коридори № 159, 169, 181, 182, 185, 194, 204, 208, 213,
215, 225, 226, 235 загальною площею 301,1 м2; сходові клітки № 158, 170,
203, 216 загальною площею 90,3 м2; туалети та умивальники № 166, 167,
168, 240, 242, 243, 244 загальною площею 16,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл.,
м. Рівне, вул. Кавказька, 7. 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 «Будівельна компанія «СУПРЕМО». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина монастирського корпусу площею 18,59 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. 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 «Т.І.Н.». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу
з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гаражі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: будівля гаража нового площею
787,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Павлюченка, 3. 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 Гонзеловський О. О.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гаражі.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018
№ 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу
з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ФОП Сергієнко С. М.

ФОП Гамзаєва Л. М.

ТОВ «Резерв»

ФОП Панченко М. Б.

ТОВ «ВЕНТУС ПЛЮС»

ПрАТ «Київстар»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди
Інфор- Очікувана
Найменування об’єкта оцінки,
мація найбільша
№
Мета проплоща, місцезнаходження, балан- Дата оцінки
про ціна наданз/п
ведення оцінки
соутримувач
плат- ня послуг з
ника оцінки, грн
1 Нежитлове приміщення – кімн.
17.09.2018 Визначен2200
№ 368а на третьому поверсі чотиня вартості
риповерхової будівлі навчального
об’єкта з
корпусу, інв. № 70994, літ. «А-4»,
метою продоплощею 6,8 м2; частина даху
вження догоп’ятиповерхового навчального
вору оренди
корпусу, інв. № 70994, літ. «Е-4»,
2
«Еп», площею 4,0 м ; частина
даху 5-поверхового навчального
корпусу, інв. № 70994, літ. «Е-4»,
«Еп», площею 4,0 м2; частина
фасаду 4-поверхового навчального корпусу, інв. № 70994, літ.
«А-4», площею 0,80 м2; частина
фасаду 5-поверхового навчального корпусу, інв. № 70994, літ.
«Е-4», «Еп», площею 17,6 м2,
реєстровий номер майна
02071197.1.ЯГЛКУС004, загальною площею 33,2 м2, пам’ятка архітектури, за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
2 Частина холу № 2 на 1-му по07.08.18 Визначен2200
версі 2-поверхової будівлі
ня вартості
адміністративно-побутового
об’єкта з
комплексу, реєстровий
метою продо№ 08571096.1.ОТТАПГ089, літ.
вження догоза техпаспортом «Ж-3», загальвору оренди
2
ною площею 2,0 м за адресою:
м. Харків, просп. Льва Ландау
(просп. 50-річчя СРСР), 27, що
перебуває на балансі Харківського
національного університету внутрішніх справ
3 Нежитлове приміщення – кімн.
На дату
Визначен2200
№ 15 на першому поверсі
укладення
ня вартості
5-поверхової будівлі гуртожитку
договору на об’єкта орен№ 8, літ. «А-5», загальною площею проведення ди з метою
17,0 м2 за адресою: м. Харків,
незалежної передачі в
вул. Академіка Проскури, 2, що
оцінки
оренду
перебуває на балансі студентського містечка Національного
аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
4 Нежитлові приміщення в на15.10.18 Визначен2700
півпідвалі 4-поверхової будівлі
ня вартості
гуртожитку загальною площею
об’єкта з
201,3 м2 за адресою: м. Харків,
метою продопров. 1-й Лісопарковий, 3, що обвження доголіковується на балансі Державного
вору оренди
науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»
5 Нежитлове приміщення –
09.08.18 Визначен2200
кімн. № 45 на 1-му поверсі
ня вартості
9-поверхової будівлі гуртожитку
об’єкта з
№ 12 (літ. «А-9-10»), загальною
метою продоплощею 15,0 м2 за адресою:
вження догом. Харків, пров. Електроінструменвору оренди
тальний, 6-Б, що обліковується на
балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
6 Нежитлове приміщення на 1-му
30.07.18 Визначен2700
поверсі будівлі адміністративного
ня вартості
корпусу відділу статистики в Зміївоб’єкта з
ському районі загальною площею
метою продо16,5 м2 за адресою: Харківська
вження догообл., Зміївський р-н, м. Зміїв,
вору оренди
вул. Адміністративна, 25, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Харківській області
Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає
РВ ФДМУ по Харківській області.
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 із:
підтвердних документів (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, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2
розділу II Положення). Зокрема подібними об’єктами до об’єктів оцінки:
частина даху будівлі – частина даху будівлі; частина фасаду будівлі – частина фасаду будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт 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).
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.

№ 65 (1189)

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: частина приміщення загальною площею 22,25 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної
сотні, 25. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Романов Андрій Сергійович. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки,
відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення
для розміщення об’єктів мобільного харчування.
 Об’єкт: частина приміщення загальною площею 19,0 м2 (аудиторія № 104) на першому поверсі навчального корпусу № 3, що
перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 19. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Романов Андрій Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення для розміщення об’єктів
мобільного харчування.
 Об’єкт: частина приміщення загальною площею 11,0 м2 (аудиторія № 208) на другому поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 14. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Романов Андрій Сергійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення для розміщення об’єктів
мобільного харчування.
 Об’єкт: адміністративна будівля загальною площею 2011,1 м2,
що перебуває на балансі Херсонського державного підприємства геодезії,
картографії та кадастру, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька,
7. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Громадська організація «Херсонська фортеця». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.08.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2
до Положення: нерухомість адміністративного призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення
конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції становить: для
об’єктів нерухомого майна (вбудованих нежитлових приміщень, частин
приміщень тощо) – не більше ніж 2,4 тис. грн; для окремих будівель (споруд) – не більше ніж 4,7 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (у
календарних днях), запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки,
наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів
в матеріальній формі», спеціалізація «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на
них»), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225
о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон
для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Найменування об‘єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі їдальні № 15 (літ. В, В1, В2) загальною площею
830,5 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод», але у зв’язку з його ліквідацією передана на позабалансовий рахунок ТОВ «Машзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: 58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 16б. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35 Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 20500 грн станом на 30.06.2018.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщень першого
поверху будівлі корпусу блоку допоміжного (літ. А') загальною площею 110,8 м2, що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Чернівецький
машинобудівний завод», але у зв’язку з його ліквідацією переданий на
позабалансовий рахунок ТОВ «Машзавод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58008, м. Чернівці,
вул. Прутська, 10А. Мета проведення незалежної оцінки: передача в
оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 2788,00 грн станом на 30.06.2018. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2018.

 3. Найменування об’єкта оцінки: технічний майданчик площею

8,0 м2 та частини даху і горища будівлі навчального корпусу – гуртожитку № 3 (літ. Д) площею 30,0 м2, що перебувають на балансі
ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Садовського, 6. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів 0,0 грн станом на 30.06.2018. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,7436 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 58000, м. Чернівці, вул. Садовського, 6. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування нежитлових будівель
ПТУ (1.12.3 Освіти). Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна
виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єктах оцінки № 1, 2 – юридична особа – ТзОВ «Машзавод»;
по об’єкту оцінки № 3 – юридична особа – ТОВ «Лайфселл».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про
надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до адміністративної, торговельноадміністративної, торговельної нерухомості, нерухомості для закладів
громадського харчування.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – приміщення, частини будівель, що за своїм функціональним призначенням належать до адміністративної, виробничої,
виробничо-складської або складської нерухомості.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: конструктивні частини будівель, призначені
для розміщення передавальних пристроїв.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21А або
безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації
інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 99,1 м 2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: фінансовий відділ
Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 29. Платник робіт з оцінки: фінансове управління
Бобровицької міської ради Чернігівської області. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного
призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата
оцінки: 31.08.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Наявність об'єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
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приватизації

мала приватизація
Львівська область
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта незавершеного
будівництва – розчинно-бетонний вузол

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження об’єкта: 80100, вул. Львівська, 87б, м.Червоноград,
Львівська область.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – розчиннобетонний вузол, розташований у периферійній частині м. Червонограда.
Від центру міста до об’єкта близько 3,5 – 4 км. Під’їзна дорога асфальтована, у задовільному стані. Відстань до магістральної дороги міста – орієнтовно 500 м. Об’єкт розташований в основному у виробничо-промисловій
зоні. Поруч наявні заліснені ділянки, проходить залізничне полотно. Об’єкт
являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розмірами в
плані 40,45 х 18,9 м та висотою 7,2 м. Фундаменти залізобетонні стаканного типу, влаштовані монолітні залізобетонні резервуари прямокутної
форми, каркас із залізобетонних конструкцій: поперечних рам зі збірних
залізобетонних колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, накриття споруди повністю відсутнє. Спостерігається пошкодження та часткове
руйнування конструктивних елементів (тріщини, просідання, часткове
кришення). Комунікації: водо-, тепло-, електропостачання, газопостачання, каналізації, відсутні. Об’єкт незаконсервований, неогороджений,
не охороняється.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до
монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 38 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
площа – 0,3428га, кадастровий №4611800000:06:002:0058. Обмеження
у використанні земельної ділянки відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12 вересня 2018 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови,
на яких здійснюється приватизація об’єкта
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 684 318,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 342 159,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 342 159,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 68 431,80 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 215,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34 215,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні) – 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершення будівництва протягом 5 років.
2. Cплата покупцем послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 4 720 грн (договір на надання
послуг з оцінки об’єкта приватизації від 11.05.2018 №14/18) у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

4. Додаткова інформація
1.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
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3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Данилишин Віра Григорівна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Львівській області від 08 серпня 2018 року № 01092 (протокол № 1 засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 08 серпня 2018 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000031-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
Інформаційне повідомлення
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
трансформаторна підстанція
Місцезнаходження об’єкта: 80600, Львівська обл., Бродівський р-н,
за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва знаходиться
на території господарського двору. Початок будівництва орієнтовно 80-ті
роки. До найближчої зупинки транспорту – близько 5 км. Будівля трансформаторної підстанції цегляна двоповерхова поштукатурена споруда
з прибудованим одноповерховим приміщенням. Орієнтовні розміри –
5 х 7 м, висота близько 8 м. Прибудова – 5 х 4 м, висота – 3 м. Перекриття
даної будівля і добудови – бетонні плити, дах стічний, покриття – шифер.
Фундамент залізобетонний. Металеві сходи розміром близько 2,7 м2.
Інженерні комунікації відсутні. Вікна і двері дерев’яні, забиті дошками.
У приміщенні основної будівлі знаходяться дві металеві шафи без обладнання. Будівля трансформаторної підстанції перебуває у незадовільному стані, покрівля даху протікає, стіни будівлі під впливом атмосферних
опадів руйнуються.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до
монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 92%.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на
земельну ділянку не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12 вересня 2018 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Утеченко
тел. (044) 200-35-01, 200-36-58

3. Інформація про умови,
на яких здійснюється приватизація об’єкта
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 19 017,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 508,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 508,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 901,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 950,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту підписання
акта приймання-передачі;
2. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок
органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 1680,00
грн (договір від 10.07.2018 №19/18) у місячний строк з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

4. Додаткова інформація
1.Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/.
3. Оглянути об`єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 255-38-55. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Данилишин Віра Григорівна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по
Львівській області від 08 серпня 2018 року № 01091 (протокол № 1 засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 08 серпня 2018 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000032-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить
1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний
майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
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