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засновано у вересні 1993 року

17 жовтня 2018 року

мала приватизація
результати продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приватизовано шляхом викупу об’єкти державної власності малої приватизації,
окреме майно:
будівля колишнього цеху розливу вина літ. Б з підвалом літ. П/Б площею 1127,4 м2,
що перебуває на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код ЄДРПОУ 35797976,
за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, юридичною особою – ПрАТ
«Агрокомплекс Хмільникпродукт» за 830 668,80 грн, у т. ч ПДВ – 138 444,80 грн;
будинок для охорони площею 34,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ
«Барське рибоводне підприємство «Голуба нива» та перебуває на балансі ТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 30072357 за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Гармаки, вул. Першотравнева, 2б, юридичною особою – ТОВ «Прогрес» за 5 314,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 885,80 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській
області затверджено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-201808-30-000138-1, сформований 26.09.2018, з продажу автомобіля ЗІЛ марки ММЗ 4502,
номерний знак 74-73 ІВА за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31, що обліковується на балансі господарського підрозділу господарського управління ІваноФранківської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 33427126, адреса: м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21), переможцем якого стала фізична особа – Фещук Марта Романівна. Ціна продажу – 45 020 грн без ПДВ, ПДВ – 9 004 грн. Ціна продажу з урахуванням
ПДВ – 54 024 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Окреме майно – будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б)
за адресою: Сумська область, Краснопільський район, сільська рада Самотоївська, Корчаківка станція, балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано фізичною особою Рєзнік А. І., яка визнана переможцем електронного аукціону, за 26 001,00
грн, крім того ПДВ – 5 200,20 грн;
окреме майно – нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2
за адресою: Сумська область, Тростянецький район, сільська рада Білківська, «Скрягівка»
станція, будинок б/н, балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано фізичною особою Демінським С. А., як єдиним заявником на участь в електронному
аукціоні, за 1 613,10 грн, крім того ПДВ – 322,62 грн;
окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська область, смт Краснопілля, пров.
Привокзальний, 9, балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник». Приватизовано
фізичною особою Ніколаєнком С. А., яка визнана переможцем електронного аукціону, за
70 060,00 грн, крім того ПДВ – 14 012,00 грн;
окреме майно – адмінбудівля загальною площею 183,0 м2 з надвірними будівлями та
спорудами за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 13,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ямпільському районі Сумської області. Приватизовано юридичною особою – ТОВ «Фонд відновлення активів України», яка визнана переможцем електронного аукціону, за 50 001,00
грн, крім того ПДВ – 10 000,20;
окреме майно – нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня – У
за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Грушевського, 29, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області. Приватизовано фізичною особою Костенком В. М., як єдиним заявником на участь
в електронному аукціоні, за 315 600,00 грн, крім того ПДВ – 63 120,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації шляхом викупу
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будинок банку загальною площею 388,7 м2
(літера А), убиральня загальною площею 2,6 м2 (літера У), що знаходяться за адресою:
вул. Чортківська (Галана), 10, м. Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область,
48201, приватизовано шляхом викупу покупцем – ТОВ «Фонд відновлення активів України»
(код ЄДРПОУ 42408893), ціна продажу з урахуванням ПДВ – 324 900,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняте рішення про приватизацію шляхом викупу
Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 09.10.2018 № 00575 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 90-квартирного житлового будинку,
що знаходиться за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська область,
48301, шляхом викупу покупцю – ТзОВ «Любава-Агро» (код ЄДРПОУ 32147790), який
єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни, за запропонованою ним ціною в сумі 401 000,00 (чотириста одна тисяча) грн, крім того ПДВ – 80 200,00
(вісімдесят тисяч двісті) грн, ціна продажу з урахування ПДВ – 481 200,00 (чотириста вісімдесят одна тисяча двісті) грн.

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

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлові приміщення
№ 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2,
що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му
поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані приміщення № 1, 6,
II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ.
А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна I групи капітальності, технічний
стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення
підведені основні комунікації.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельної ділянки немає.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 30 жовтня 2018 року. Час проведення аукціону
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 819 397 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 409 698,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 409 698,50 грн.
На ціну продажу об’єкта, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 81939,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 40969,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 40969,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: відшкодувати Регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі
5 500,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок № 37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: № 37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).



АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення з № 1 по № 20
(групи приміщень № 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ
39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8. Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕРУМ», код за ЄДРПОУ
31127967. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 3 012 001,20 грн (три мільйони
дванадцять тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 502 000,20 грн (п’ятсот
дві тисячі гривень 20 копійок).

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
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відомості
приватизації

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою
домовленістю в робочі дні за місцем його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області від
08.10.2018 № 12/01-130-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000117-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 8193,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4096,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни –
4096,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2, що обліковується
на балансі Управління Державної казначейської служби
у м. Маріуполі Донецької області (код ЄДРПОУ 37989721)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. А-1 загальною
площею 23,4 м2.
Місцезнаходження: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру (колишній проспект Леніна (проспект Республіки), будинок
10/20, гараж б/н.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі Донецької області (код ЄДРПОУ 37989721).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68. Контактні дані: тел. (0629)
47-54-90, факс (0629) 47-00-13, e-mail: office.mariu@dn.treasury.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: гараж загальною площею 23,4 м2, одноповерховий, окремо розташований. Рік введення в експлуатацію – 1992. Фундамент цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля
гаража боковими фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної підстанції та будівлі котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні комунікації відсутні. Свідоцтво про право власності на
нерухоме майно серія САС № 183410 від 17.09.2012, власник: держава в
особі Міністерства фінансів України/Управління Державної казначейської
служби у м. Маріуполі Донецької області.
Функціональне використання об’єкта: гараж.
Інформація про земельні ділянки: об’єкт приватизації розташований
на земельній ділянці загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер
1412336300:01:005:0496, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Право власності не оформлено.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 14 листопада 2018 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 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 аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 1632,20 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 816,10 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 816,10 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів:
продаж на аукціоні без умов – 163,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 81,61 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 81,61 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті,
відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців
та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
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Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: 87500, Донецька область,
м. Маріуполь, проспект Миру (колишній проспект Леніна (проспект
Республіки), будинок 10/20, гараж б/н. Телефон приймальні: (0629)
47-54-90.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська обл.,
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua,
тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ят
ницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-03-14,
адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: протокол № 3 від 05.10.2018 засідання аукціонної комісії для продажу об’єкта
малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000004-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 16,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8,16 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 8,16 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області про проведення продажу
на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – приміщення лазні (магазину) загальною
площею 405,6 м2, розташованого за адресою: Кіровоградська
обл., Добровеличківський район, с. Липняжка, вул. Цукровий
завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна
компанія «ІВВІ’С Україна», код ЄДРПОУ 34366955 (зберігач)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Добровеличківський район,
с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (зберігач), код ЄДРПОУ
34366955, адреса: 49040, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 1/69, телефон:
0567764017.
Відомості про об’єкт: будівля – одноповерхова з бетонних блоків,
фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи інженерного забезпечення відсуні, фізичний
стан незадовільний. Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га,
кадастровий номер: 3521782700:51:000:0892; цільове призначення: для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
належить Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Кіровоградській області на праві державної власності.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 листопада 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2, розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка,
вул. Цукровий завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничобудівельна компанія «ІВВІ’С Україна», код ЄДРПОУ 34366955 (зберігач),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення
лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна
компанія «ІВВІ’С Україна», код ЄДРПОУ 34366955 (зберігач), має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 97 786,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 893,00 грн (без урахування
податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48 893,00 грн (без урахування податку
на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 778,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 889,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 889,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Кіровоградській області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 499,00 грн (дві тисячі чотириста
дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ в місячний строк з дати
укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2,
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський
район, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна», код ЄДРПОУ
34366955 (зберігач).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22. ПІБ контактної особи на об’єкті: Дубовик
Ігор Вікторович – директор ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С
Україна», тел. 0567764017.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи
організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00
до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 04.10.2018
№ 598.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000004-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 977,86 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 488,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 488,93 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформаційне повідомлення
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва –
одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним
господарським приміщенням за адресою: Полтавська обл.,
Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15, балансоутримувач:
Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта»,
код ЄДРПОУ 00143113
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним
господарським приміщенням (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в
жовтні 1992 року, призупинено – в червні 1995 року. Заходи з консервації
не здійснювались. Загальна площа по проекту – 108,49 м2, житлова площа
по проекту – 50,82 м2, будівельний об’єм по проекту – 443,36 м3. Ступінь
будівельної готовності на час припинення будівництва – 14 %. Бетонні
стрічкові фундаменти у задовільному стані, цоколь – у незадовільному,
цегляні перегородки мають пошкодження, перекриття відсутнє. Фізичний
знос: 75 %. Відстань до автодороги Київ – Харків – Довжанський – 0,4 км;
межі обласного центру м. Полтави – 13 км.
Право власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: площа земельної ділянки: 0,1237 га. Кадастровий номер:
5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00143113, 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90,
начальник Королько Л. І., тел./факс (0532) 667059.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 19 листопада 2018 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок 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 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.
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У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі
зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до ст. 22 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням
за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна,
15 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19200,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9600,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9600,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н,
с. Абазівка, вул. Степна, 15, балансоутримувач: Полтавське тампонажне
управління ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00143113 зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівліпродажу, в розмірі 1820,00 грн (одна тисяча вісімсот двадцять грн 00 коп.)
в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерарахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної
сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK»
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
ПІБ контактної особи: начальник Полтавського тампонажного управління ПАТ «Укрнафта» Королько Л. І., тел./факс (0532) 667059.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок: (0532) 22-24-86, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Адреса електронної пошти: poltava@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/
poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 05.10.2018 № 629.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000053-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 192,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 96,00 грн.
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
і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

№ 83-84 (1207-1208)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами державної частки розміром
15,03 % статутного капіталу СТОВ «Канівський інкубатор»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування товариства: Сільськогосподарське товариство
з обмеженою відповідальністю «Канівський інкубатор».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05390655.
Місцезнаходження господарського товариства: 19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. 1 Травня, 39.
Розмір статутного капіталу: 470 000 грн.
Пропонується до продажу: частка розміром 15,03 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: на 30.09.2018 – 1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: – 01.24.0 Розведення птиці.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): з 2009 року підприємство виробничу діяльність не здійснює.
Інформація про об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки: у складі господарського товариства об’єкти нерухомості загальною площею
700 м2, а саме: адмінбудинок, інкубаторій, гараж-брудер, бензосховище,
дезкамера, реалізаторська, склад-гараж, автогараж, будинок електростанції. Санітарно-технічний стан – незадовільний. Об’єкти інженерної
інфраструктури – не діючі.
Договір оренди землі між СТОВ «Канівський інкубатор» та Канівською
міською радою з 2014 року не продовжений.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п

Найменування показників

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Станом
на 30.04.2018

1 Обсяг реалізованої продукції, тис грн

–

–

–

–

2 Балансовий прибуток, тис. грн

–

–

–

–

3 Величина чистого прибутку, тис. грн

–

–

–

–

4 Рентабельність, %

–

–

–

–

5 Вартість активів, тис. грн

316,00

222,2

222,2

215,0

6 Вартість власного капіталу, тис. грн

314,6

40,5

40,5

33,3

7 Дебіторська заборгованість, тис. грн

–

–

–

–

6,9

181,7

181,7

181,7

8 Кредиторська заборгованість , тис. грн,

у т. ч. пільгові пенсії по списку 1

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 листопада 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 78 303,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39 151,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 39 151,95 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 830, 39 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 915,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 915,19 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. Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає спільно з учасниками товариства відповідно до вимог чинного законодавства.
2. Протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 26.06.2018 № 15) в сумі 4100,00 грн на розрахунковий рахунок
№ 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ,
МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Черкаській області.
3. Подальше користування земельною ділянкою покупець вирішує відповідно до чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області

Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора
аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону,
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
«Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії» від 05.10.2018 № 107-МП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000167-2.
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 – крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 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 крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-сторінки
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами окремого майна –
гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: окреме майно – гараж (літ. «А») з оглядовою
ямою загальною площею 35,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль,
вул. Гризла Семена, 12/15.
Відомості про об’єкт: вбудований одноповерховий цегляний гараж
загальною площею 35,3 м2 (літ. «А»), до складу якого входять: бокс № –
2
8 м з оглядовою ямою – 4,0 м2; бокс № 2 – 17,3 м2. Рік побудови – 1974.
Фундаменти – бутобетонні; стіни, перегородки – цегляні; перекриття –
залізобетонні плити; підлога – бетон; внутрішнє оздоблення – побілка.
Інженерні мережі – електропостачання. Висота приміщень – 2,8 м. Під’їзні
шляхи – дороги з твердим покриттям. Об’єкт за призначенням не використовується. Санітарно-технічний стан задовільний.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою, реєстраційний
номер об’єкта 1207535171222.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 0235799902). Адреса балансоутримувача: 18001,
м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39, тел. (0472) 33-89-75; адреса
електронної пошти: gustat@cr.ukrstat.gov.ua, контактна особа: Кравченко
Василь Григорович, тел.: 093 354 64 78.
Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації виділена земельна ділянка площею 0,0069 га, право власності зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення, цільове призначення для колективного гаражного будівництва. Кадастровий номер
7122255100:01:005:0321.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 листопада 2018
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо у 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.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

17 жовтня 2018 року

4

відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами: 36 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 18 375,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 18 375,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 675,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 837,50 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.
Стартові ціни вказані без ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує
самостійно.
2. Протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний сплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 25.09.2018 № 18) в сумі 2395,00 грн на розрахунковий рахунок
№ 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ,
МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Черкаській області.
3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній
торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
«Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії » від 05.10. 2018 № 106-МП.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000011-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 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 крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора
аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону,
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата
за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

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

Назва органу
управління

1 Державне космічне
агентство України

14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова

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

реєстровий номер майна

Нежитлове вбудоване
приміщення

РМЙЙМК 1294

місцезнаходження
м. Дніпро, вул. Криворізька, 16

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
135,15

813 873,00

1 рік

54,2

123 305,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення складу (без права торгівлі)

2 Державна служба геоло- 01432150, Казенне підприємство «Південукрге- Нежитлове вбудоване
гії та надр України
ологія», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11, приміщення
тел. 32-37-43

01432150.1108.СЕНГЖО260

м. Новомосковськ,
вул. Спаська, 9

3 Державне агентство
01033817, Дніпровське міжрайонне управління Гаражні бокси; бетонна
водних ресурсів України водного господарства, смт Слобожанське, 42, площадка
тел. 27-27-22

01033817.29.А ААБГБ084;
01033817.29.Ю ЯШТШЯ037;
01033817.29.АААБГБ102

Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Будівників, 1

133,8;
13,5

308 542,00

2 роки 364 дні

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів

м. Кривий Ріг, вул. Черкасова

32,36;
66,1

113 399,00

2 роки

Місцезнаходження робітника, що контролює випуск технологічного транспорту (контрольно-пропускний пункт)

м. Дніпро, вул. Європейська, 15

83,6;
3,6

752 718,00

2 роки 11 місяців

Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації
та видавничої продукції, що видаються українською мовою;
інше використання нерухомого майна
Розміщення офісного приміщення

4 Фонд державного майна 01432150, ПрАТ «ПІВНГЗК», 50079, м. Кривий
України
Ріг, тел. (056) 400-63-09

Будівля КПП (нежитлове приміщення); навіс

–

5 Міністерство енергетики 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро,
та вугільної промисло- вул. Європейська, 15, тел. 744-01-00
вості України

Нежитлові вбудовані
приміщення; зовнішня
стіна

05410777.1.ПШИЖЦК006

6 Державне космічне
агентство України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», Нежитлове вбудоване
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел.: 34-39-04, приміщення
39-95-00

УЗССГЖ005

м. Дніпро, вул. Макарова, 27а

20,01

219 837,00

2 роки 11 місяців

7 Державне космічне
агентство України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», Будівля
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел.: 34-39-04,
39-95-00

РМЙЙМД075

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1

216,0

602 202,00

1 рік

8 Державне космічне
агентство України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова»,
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. 34-39-04

РМЙЙМА018

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1

83,0;
269,9;
546,0

2 288 300,00

2 роки 11 місяців

Нежитлові вбудовані
приміщення

Розміщення складу-магазину

Розміщення складу (без права торгівлі)

Розміщення офісних приміщень; інше використання нерухомого
майна (підсобні приміщення); інше використання нерухомого
майна (виробництво програмної продукції у сфері ІТ-індустрії)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 Новоград-Волинська район- 04053654, Новоград-Волинська РДА, 11700, м. Новоград-Волинський,
на державна адмністрація вул. Шевченка,16, тел. (04141) 5-22-85

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення в будівлі колишньої 04053654.46.ЮТИТКЧ445 м. Новоград-Волинський, 130,9
127 625,0
2 роки 364 дні
Розміщення складу
солдатської їдальні № 243
вул.Ушакова, 46

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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)

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство аграр- 04604309, ДНУ «Український науково-дослідний
Нежитлові приміщення в будівлі
ної політики та про- інститут прогнозування та випробування техніки і
«Відділ оформлення, АТС
довольства України технологій для сільськогосподарського виробництва
ім. Леоніда Погорілого», тел. (04571) 7-24-35

04604309.1.БЕШСНП2113

Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 11

2 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Частина приміщення № 2 на
структури України
08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281- на 1-му поверсі пасажирського
74-96, 281-70-22
термінала «D» (інв. № 47578)

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
131,49

258 000,00

2 роки 11 місяців

2,0

188 440,000

1 рік

мета використання
Надання послуг фіксованого проводного телефонного
зв’язку з правом технічного обслуговування жителів та
юридичних осіб, що проживають та знаходяться в смт Дослідницьке Васильківського району Київської області
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління
Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38728444, МФ ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського Частина нежитлового приміщення
–
м. Миколаїв, вул. Завод1,65
7 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
морського порту), вул. Заводська, 23, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 24-10-00
в будівлі управління порту
ська, 23
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ 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 юсти- 34929741, Головне територіальне управління
ції України
юстиції в Одеській області, 65007, м. Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 34

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Нежитлові приміщення (3 кабінети)

2 Міністерство оборони України

08336521, Державне підприємство «Одеський Приміщення Лісопильного цеху (літ. «Л»), у тому
завод будівельних матеріалів», 65039, м. Оде- числі під №1, 2, 27, 28, 36-44; бетонований майса, 4-й Басейний провулок
данчик № 5; навіс (літ. «Д1»); сушильна камера
(літ. «Д»); приміщення № 1, 2 Промислового цеху

3 Міністерство оборони України

33689922, філія Одеське управління військової Нежитлове приміщення №10 одноповерхової буторгівлі «Концерн «Військторгсервіс», 65063, дівлі боксу-гаража №9-10 (літ. М2)
м. Одеса, вул. Армійська, 10а

17 жовтня 2018 року

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Одеська обл.,
м. Балта, вул. 30років Перемоги, 24

–

м. Одеса, вул. Хімічна, 35

336899922.32.УВЮЯЮТ083 м. Одеса, 4-й Житомирський пров., 21а

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

мета використання

33,6

131 023,00

2 роки 11 місяців

Розміщення сектору державної реєстрації юридичного відділу Балтської міської ради

347,24;
5830,9

462 385,00;
14 521 193,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу, інше використання нерухомого
майна (деревообробне виробництво)

67,9

395 700,00

2 роки 11 місяців

Надання послуг з проведення робіт по ремонту та
обслуговуванню автотранспортних засобів (розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів)

№ 83-84 (1207-1208)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
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 вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

4 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговель- Нежитлові приміщення підвалу
структури України ний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

–

м. Одеса, Митна
площа, 1/1

37,3

192 156,00

2 роки 11 місяців

Інше використання нерухомого майна (для господарських потреб, зберігання виробничого
такелажу)

5 Пенсійний фонд
України

24531535, Великомихайлівське об’єднане
Ліве крило першого поверху нежитлових службових
управління Пенсійного фонду України Одеської приміщень: № 3, 4, 5, 6, частина приміщення № 2
області, 67100, Одеська обл., смт Велика Михайлівка, вул. Ватутіна, 43

–

Одеська обл.,
смт Велика Михайлівка, вул. Ватутіна, 43

79,44

380 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину «Дитячі товари»

6 Міністерство
внутрішніх справ
України

40112139, Регіональний сервісний центр в
Нежитлові приміщення першого поверху адмініОдеській області, 65114, м. Одеса, вул. Акаде- стративної будівлі
міка Корольова, 5

–

м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5

61,9

620 278,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж підакцизної групи товарів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство аграрної політики 00952166, Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродук- Нежитлові вбудовані
та продовольства України
тів», вул. Небесної Сотні, 69, м. Полтава, 36022, тел. (0532) 52-12-84
приміщення
2 Національна поліція України

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

місцезнаходження

00952166.1.ПДЧГБФ002 вул. Небесної Сотні,
69, м. Полтава

мета використання

191,6

1 292 200,00

2 роки 11 місяців

Здійснення статутної діяльності державного
підприємства

1,0

7 300,00

2 роки 11 місяців

Розміщення платіжного термінала для надання
послуг, пов’язаних з переказом грошей

40108630, Головне управління Національної поліції в Полтавській облас- Частина нежитлового 40108630.48.НРЖДИП284 вул. Олени Пчілки,
ті, вул. Пушкіна, 83, м. Полтава, тел. (0532) 51-74-21
приміщення
19е, м. Полтава

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028,
і науки України
м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65

найменування

реєстровий номер
майна

Нежитлові приміщення навчального корпусу № 4

–

загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
вул. Л. Толстого,
3, м. Рівне

14,3

122 927,50

мета використання

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товірів
підакцизної групи, у навчальному закладі

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) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство юстиції
України

39773550, Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомо- Нежитлове приміщення 39773550.1.АААДЕЖ229 Сумська обл., м. Конотоп,
ги, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05458) 6-79-52
вул. Братів Лузанів, 43

30,5

2 125,00
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення громадської
організації

2 Державна казначейська
служба України

39773550, Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомо- Нежитлові приміщення
ги, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

21,1

1470,00
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

39773550.1.АААДЕЖ229 Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 43

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти і на- 00493787, Уманський національний університет садівництва,
Частина приміщення коуки України
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 4-69-89 ридору на 1-му поверсі
головного навчального корпусу № 1

–

вул. Інститутська, 4,
м. Умань, Черкаська
обл.

4,8

18 724,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, розміщення
ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів

2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України

00209160 Державне підприємство «Черкаський державний науково- Приміщення 1-го поверху
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис- 4-поверхової адміністративловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
ної будівлі

–

бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

28,1

152 500,00

2 роки 364 дні

Провадження діяльності в офісних приміщеннях

3 Державна казначейська
служба України

36775216, Управління Державної казначейської служби України
у Кам’янському районі Черкаської області, пров. Галі Кудрі, 10,
м. Кам’янка, Черкаська обл., тел. (04732) 6-18-82

36775216.1.АААГБД019

пров. Г. Кудрі, 10,
м. Кам’янка, Черкаська обл.

36,7

41 470,00

2 роки 364 дні

Розміщення гаража

Гараж

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

1 Міністерство
08734606, ДУ «Територіальне медичне об’єднання Мівнутрішніх справ ністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій
України
області», 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228,
тел. (03722) 4-76-24, факс (03722) 4-04-28

Частина приміщень четвертого
поверху будівлі (літ. А)

087344606.2.ЛРПМФВ001 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228

2 Державне агент- 25592421, ДП «Укрриба», 04053, м.Київ, вул. Тургенєвство рибного
ська, будинок 82а, тел./факс (044) 486-07-91
господарства
України

Гідротехнічні споруди нагульного
ставка «Заставна № 1»; гідротехнічні споруди нагульного ставка
«Заставна № 2а»; гідротехнічні
споруди нагульного ставка «Заставна № 3»

25592421.87.ААЕЖАЖ861; Чернівецька обл., Заставнівський р-н,
25592421.87.ААЕЖАЖ863; урочище«Пережилівка», на землях Заставнів25592421.87.ААЕЖАЖ864 ської міської ради, в межах населеного пункту;
Чернівецька обл., Заставнівський р-н, урочище
«Сопигора», на землях Заставнівської міської
ради, за межами населеного пункту

мета використання

48,9

406 560,00
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців

Інше використання нерухомого
майна (для здійснення діяльності,
пов’язаної з виробництвом штучних
зубів, мостів тощо)

–

163 214,00
станом на 30.06.2018

2 роки 364 дні

Розміщення рибного господарства

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

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

Назва органу
управління

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

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

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

місцезнаходження

–

04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 27

137,9

2 122 900,00
станом на 31.05.2018

2 роки 10 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення (надання перукарських послуг)

00276044, УкрНДІ «Ресурс», 03150, м. Київ, вул. Казими- Нерухоме майно – частина нежитлово- 00276044.1. НВШШОЛ021 03150, м.Київ, вул. Казира Малевича, 84, тел. 529-60-56, факс 528-55-24
го приміщення (на 1-му поверсі будівлі
мира Малевича, 84
головного корпусу)

167,0

3 570 000,00
станом на 31.07.2018

10 років

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

1 Міністерство охорони 01896702, Національна медична академія післядипломної Нерухоме майно – частина нежитловоздоров’я України
освіти імені П. Л. Шупика, 04112, м. Київ, вул. Дорогого приміщення (підвальне приміщення
жицька, 9, тел. 205-49-46, факс 205-48-27
гуртожитку № 2, літера А)
2 Державне агентство
резерву України

загальна
площа, м2

реєстровий номер майна

мета використання

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів на право оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 02.10.2018
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди
державного майна: нежитлові приміщення – частина кімн. № 6 площею
73,37 м2, кімн. № 7, № 8 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбово-

№ 83-84 (1207-1208)

го корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. З-2, загальною площею 103,77 м2
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на
балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр
професійно-технічної освіти №3 м. Харкова», з єдиним претендентом, що
прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ФОП Денисовою Я. П.
2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування списку учасників конкурсу на право оренди державного майна
вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 6, 8, 10 на 1-му поверсі 2-поверхового навчальновиробничого корпусу, інв. № 10310003, літ. Б-2, загальною площею
203,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Камишева Івана, 16/12, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіональний центр
професійної освіти будівельних технологій Харківської області», таким,
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна, що
відбувся 26.09.2018
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного
майна: нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 9, 22 підвалу та кімн. № 43,
45, 66, 67, 68 на другому поверсі 6-поверхової нежитлової будівлі, інв.
№ 1, техпаспорт відсутній, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятка «Банк «Північний» охоронний № 611) загальною
площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває
на балансі ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», з єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ
фірма «Гейзер».

17 жовтня 2018 року
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відомості
приватизації

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

ІНФОРМАЦІЯ
Навчального центру Національної гвардії України
(військової частини 3007) про проведення повторного
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007), м. Золочів, Львівська обл., вул. Січових Стрільців, 2, тел..: (03265) 4-24-88,
4-30- 89,7-10-89.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 248,2 м2 на першому поверсі в будівлі № 16
(казармені приміщення для особового складу) військового містечка № 1 (ядро частини) у м. Золочеві Львівської області, вул. Січових
Стрільців, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна
становить 278 800,00 гривень.
Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди (січень 2018 року), визначений згідно з чинним законодавством та погоджений РВ ФДМУ по Львівській області, становить 4 182,00 грн на
місяць без індексу інфляції та ПДВ.
Основні вимоги щодо умов експлуатації та використання об’єкта
оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних
коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічного
стану; сплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлових
приміщень за цільовим призначенням– під розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж за експертною оцінкою майна;
дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних норм.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з моменту
опублікування інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає:
лист-заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наявності) і таке інше (копії
засвідчуються нотаріусом); відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові
зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті. Заяви приймаються за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Січових Стрільців, 2.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у Навчальному центрі Національної гвардії України (військовій частині
3007) за тел.: (03265) 4-24-88, 4-30- 89.

ІНФОРМАЦІЯ
Остерської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська
КЕЧ району, адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще
Десна, вул. Ювілейна, 3.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлова будівля
№ 192 (вузол зв’язку, 1961 року побудови) загальною площею
60,7 м2 в Деснянському гарнізоні за адресою: 17024, Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, с-ще Десна, військове містечко № 1.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 1 247,34 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна
під розміщення кафе, що здійснює продаж підакцизної групи товарів;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договір з постачальними організаціями; протягом
місяця після підписання договору оренди внести завдаток.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: тел./факс (04646) 4-62-53, 4-62-16.
ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу на
право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 14 військового містечка № 26
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада урочище Курницьке, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 560,43 грн на місяць
(без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. №45 військового містечка № 25 загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада урочище Пруське, 25.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 616,47 грн на місяць
(без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 18 військового містечка № 38
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Верблянська сільська рада урочище Гвардійське.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 616,47 грн на місяць
(без ПДВ).

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 992,7 м2, розташовані за адресою:
вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ, що обліковуються на балансі Фонду державного майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: вул. Остапа Вишні, 5а, м. Київ. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 18 приміщень. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов
цієї інформації.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (прим.
№ 1 – № 5) загальною площею 82,7 м2 у прибудові до 9-поверхового
гуртожитку № 5 (літ. Г), що перебувають на балансі Вінницького націо
нального технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (0432) 67-52-17,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Смірнова О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 5 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.09.2018:
відновна – 85 463,81 грн; залишкова – 9 164,41 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 31 площею 16,0 м2 у вестибулі на 1-му поверсі
2-поверхової прибудови до головного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21029,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Шляхтюк Л. М. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 27.09.2018: відновна – 1 557,29 грн;
залишкова – 942,17 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 307 – № 311) загальною площею 90,9 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Філії «Вінницький
проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони
України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н за даними БТІ). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Аксіома В». Кількість об’єктів необоротних ак-

17 жовтня 2018 року

 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: клуб (частина нежит-

лового приміщення будівлі) інв. № 12 військового містечка № 32 загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н,
Старичівська сільська рада урочище Курницьке, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 616,47 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; використання об’єктів оренди:
під розміщення банкоматів; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого
майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (03259) тел./факс 2-11-30, тел. 21-11-40.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Державного підприємства «Спортивний комплекс
«Авангард» про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
Орендодавець – Державне підприємство «Спортивний комплекс
«Авангард».
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею
75,0 м2 за адресою: вул. Мельникова, 46, літ. «А» (2-й поверх).
Розміщення офісних приміщень.
Стартовий розмір місячної орендної плати (без ПДВ) становить
18 761,44 грн.
Розмір авансової орендної плати, грн (без ПДВ): 37 522,88.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею
64,2 м2 за адресою: вул. Мельникова, 46, літ. «А» (2-й поверх).
Розміщення офісних приміщень.
Стартовий розмір місячної орендної плати (без ПДВ) становить
16 095,78 грн.
Розмір авансової орендної плати, грн (без ПДВ): 32 191,56.
Відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна; у випадку капітального ремонту будівлі договір припиняє
дію за зверненням орендодавця.
Реквізити орендодавця: Державне підприємство «Спортивний
комплекс «Авангард», 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 46, код
за ЄДРПОУ 39401098.
Конкурс відбудеться 29 жовтня 2018 року об 11.00 за адресою:
вул. Мельникова, 46, літ. «А». Тел. (044) 486-89-99.

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

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – громадська організація «Всеукраїнська спілка
інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та

оцінювачів, які будуть 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: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9 100,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова,
18/9, фойє) до 17.30 25 жовтня 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 31 жовтня 2018 року о 14.00 у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 303).

тивів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 5 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 27.09.2018: відновна – 51 250,33
грн; залишкова – 17 147,38 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 21,
22 загальною площею 54,9 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
майстерні (літ. В) з підвалом, що перебувають на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне
вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21009,
м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Учбово-наукове підприємство «ПРОФ-АВТО». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2018:
відновна – 61 215,15 грн; залишкова – 26 886,18 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 17 –
№ 19) загальною площею 450,6 м2 на 2-му поверсі 3-поверхового
адміністративного будинку (літ. А2), що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт
з оцінки – заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з баскетболу». Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.08.2018: відновна – 390 658,38 грн;
залишкова – 390 658,38 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
30.10.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 05.11.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
465,5 м2 (у т. ч. 42,3 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
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оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –ТОВ «Виробнича компанія фасадні
технології». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
19,5 м2 (у т. ч. 2,75 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ СДЮСШОР з легкої атлетики «Метеор»
ДМР. Дата оцінки – 10.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у Шевченківському
районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро,
просп. Богдана Хмельницького, 25. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Генкіна С. І. Дата
оцінки – 29.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 96,2 м2 (у т. ч. 8,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка». Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ
«МАНУМ» ДОР». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Східний офіс Держаудитслужби. Адреса: м. Дніпро,
вул. Володимира Антоновича, 22/2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «УкрСиббанк». Дата
оцінки – 21.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: бетонований майданчик загальною площею
7,3 м2 та частина металевої вежі площею 16,8 м2. Балансоутримувач:
Синельниківський міський відділ (з обслуговування м. Синельниково та
Синельниковського району) ГУМС України в Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська,
36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
майданчики та замощення, частина металевої вежі (щогли).
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
20,83 м2 (у т. ч. 2,95 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СДЮСШОР з бадмінтону ім. К. В. Вавілова
ДМР. Дата оцінки – 10.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 52,94 м2 (у т. ч. 6,34 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпровськпромбуд». Адреса: м. Дніпро, просп.
Івана Мазепи, 56. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПТ «Ломбард «КЕШ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта: частина приміщення фойє цирку площею
10,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський Державний цирк».
Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Швець В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель.
 10. Назва об’єкта: будівля майстерень літ. Е-2 площею
1 353,8 м2 складається з двоповерхової будівлі майстерень літ. Е-2,
підвалу літ. п/д, ґанків літ. е, входу в підвал літ. е1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1е. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 11. Назва об’єкта: будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2
складається з двох гаражів площею 40,8 м2 та 37,9 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників
(Дзержинського), 1ж. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата
оцінки – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі
будівлі за функціональним призначенням гараж.
 12. Назва об’єкта: гараж цегляний загальною площею 21,3 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі за
функціональним призначенням гараж.
 13. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб» у складі: будівля шахового клубу літ. А-1
загальною площею 72,2 м 2 , ґанки літ. а, а1, огорожа № 1, літній
майданчик-вимощення «І». Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
пл. Гірницької слави, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
об’єкти соціально-культурного призначення у складі: окрема будівля,
огорожа, майданчик (вимощення).
 14. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслідок
незбереження групи інвентарних об’єктів, у складі: адміністративнопобутовий корпус літ. А-4, прибудова літ. А1-3, прибудова літ. А2-2,
надбудова літ. над. А-4, загальною площею 2 008,2 м2, ґанок з навісом
літ. А, ґанок літ. а1; виробничий корпус літ. Б-4 (з розукомплектованим
обладнанням – 49 од.), технічний поверх літ. над Б-4, проміжні сходові
клітки, загальною площею 7 963,7 м2; гараж літ. В, навіс (тимчасовий)
літ. Р, будівля прохідної літ. Д, ґанок літ. д, майданчик зі сходами літ.
д1; склад ПММ літ. Е, склад (тимчасовий) літ. Ж; будівля контори літ.
З, прибудова літ. з1; склад літ. И; склад (тимчасовий) літ. Л (ларьок);
склад (тимчасовий) літ. М; гараж літ. Н, навіс (тимчасовий) літ. С; склад
(тимчасовий) літ. О; склад (тимчасовий) літ. П; огорожа №1,2,3,10,11;
ворота № 4-9; підпірна стінка № 12; мостіння-I; транспортні засоби: автомобіль ГАЗ-52 18-44 ДНА, автомобіль ГАЗ-52 81-14 ДНХ, автомобіль
ЗИЛ-130 01-40 ДНУ, автокниголавка «Кубань» 69-20 ДНТ. Адреса: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 20. Мета оцінки – визначення розміру збитків,
нанесених державі внаслідок незбереження державного майна. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Ліквідатор ТОВ
«Квейдо». Дата оцінки – 01.11.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: збитки, нанесені державі (за подібністю об’єкта пошкодження,
розкрадання, нестачі, знищення, псування – будівля, обладнання, колісні транспортні засоби).
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
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разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір 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, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за №198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у
календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 26 жовтня 2018 р.
Конкурс відбудеться 01.11.2018 об 11.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 34) площею
3,0 м2 третього поверху адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській
області. Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Комерційний інвестиційний банк». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (позиція № 1 –39) площею 15,9 м2 п’ятого поверху адмінбудівлі (літ.
А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Недецеї, 2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Закарпатській області. Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Колесов К. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель
призначені для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з
оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12) загальною площею 121,2 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літери А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74. Балансоутримувач: Управління Держаної
казначейської служби України у Міжгірському районі Закарпатської області. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Комунальна реабілітаційна установа «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини
будівель адміністративної нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 1-34 площею 13,0 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. В11. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино,
вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Держаний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Токар Е. Ю. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торгівельної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк
виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля кухні-музею – 205,4 м2, адмінбудинок, склад, вбиральня, лоток для води, місток, огорожа
№ 1, огорожа № 2, огорожа № 3, огорожа № 4 загальною площею
122 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Лисичево. Балансоутримувач: Держане підприємство «Довжанське
лісомисливське господарство». Об’єкт оцінки є пам’ятником архітектури місцевого значення. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Петровці О.Д. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2018. Подібними до об’єкта оцінки є: будівлі, споруди, пам’яток архітектури місцевого значення. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 4 000 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має
перевищувати 5 календарних днів.
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 № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях),
запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 26 жовтня 2018
року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 01 листопада 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 303).

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. Частина вбудованих приміщень їдальні площею 205,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу «А», що обліковується
на балансі Відокремленого структурного підрозділу Коломийського політехнічного коледжу національного університету «Львівська політехніка», за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Чехова,
20. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки –РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Михальчук Н. М.
 2. Приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі суспільнопобутового блоку, що обліковується на балансі Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська область, Косівський р-н,
м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – АТ КБ «Приватбанк».
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, в кабінеті 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПАТ «Ощадбанк». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2 800,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 2. Нерухоме майно – під’їзна залізнична колія протяжністю
1 571,2 м, а саме: колії № б/н – 1 293,4 м, колії № 1 – 201,0 м, колії № 4 –
76,8 м та два стрілочних переводи № 1 та № 3 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, що перебувають на балансі ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога»
(код за ЄДРПОУ 00291013). Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Ірпіньмаш».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 000 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 3. Гідротехнічні споруди ставу «Парковий», інв. № 202, реєстровий номер 25592421.9.ААЕЖАГ464, за адресою: Київська обл.,
Ставищенський район, в межах земель Ставищенської селищної ради,
за межами смт Ставище, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення терміну дії договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «АВТОПАРКСЕРВІС14». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 11 000 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 4. Нежитлове приміщення № 251 площею 16,9 м2, реєстровий
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії
України». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 5. Нежитлове приміщення в тимчасовому збірно-розбір
ному металевому складі загальною площею 50,0 м2 за адресою:
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Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Понамарьова, 2, що перебуває на
ДГО Консорціум № Військово-будівельна індустрія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ФОП Шувар С. З. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, виробничо-складського, складського призначення.
 6. Частина нежитлового приміщення загальною площею 8,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 21/2, що перебуває на балансі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського
Національного аграрного університету. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.10.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 7. Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,4 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12,
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні БЦ ОДПІ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Д. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельноадміністративного, торговельного призначення.
 8. Частина приміщення № 240, розташована на 1-му поверсі пасажирського термінала «D», загальною площею 4,5 м2 (інв. № 47578)
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ТОВ «ЮКРЕЙН ФАЙНЕНШИНАЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 9. Частина холу площею 10,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Вишневе, вул. Л. Українки, 88, перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «УКРКЕЙС». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 10. Бокси загальною площею 105,6 м2 за адресою: Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, 21-й км Житомирського шосе, що
обліковуються на балансі Ірпінського міжрайонного управління водного
господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «ВІАНТ-БУД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничо-складського,
складського призначення.
 11. Нежитлове приміщення загальною площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Київський Шлях
(Леніна), 48, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: Мале підприємство «Алекс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 12. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на
балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
АТ «Райффайзен Банк Аваль». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 13. Частина підвального приміщення загальною площею
82,5 м2 за адресою: Київська обл., смт Рокитне, вул. Першотравнева, 4,
що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Рокитнянському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник:
ФОП Куслива Надія Петрівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного та торговельного призначення.
 14. Приміщення № 12 площею 15,0 м2 на першому поверсі
бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) та частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації (інв.
№ 47573) площею 80,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський
р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «ЛЮКС Країна». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення та споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 15. Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термінала
«D»(інв. № 47834) біля пасажирського термінала «D» площею 6,0 м2
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: Громадська спілка «Київська туристична асоціація». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від
16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не
менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження
державної служби РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 01.11.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області), кімн. 606,
телефон для довідок 200-25-29.

17 жовтня 2018 року

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 5,27 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, що перебувають на
балансі Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні
(користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції.
Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України
і в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької об’єднаної
державної податкової інспекції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Лузан Володимир Олексійович (тел. (050) 420-38-18). Подібними об’єктами є: об’єкти адміністративного призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,0 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650), застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та 1.2 «Оцінка
машин і обладнання».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів)
викладені у пунктах 5 – 10 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.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де строк
виконання робіт не перевищує 5 календарних днів після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у кімнату
801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 29.10.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 02 листопада 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі головного
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська,
35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Колос
Юліан Андрійович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною
площею 48,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 29. Балансоутримувач: ДУ «Львівський
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного, 29. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Майкут
Володимир Ігорович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця: для об’єкта № 1 – 2 400,00 грн; для об’єкта № 2 –
3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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 об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єкта
№ 2 – 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 відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлова будівля (приміщення відділення
профілактичної дезінфекції) площею 52,2 м2 та сарай (відділення
відділення профілактичної дезінфекції) площею 24,05 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Магістральна, 90, м. Гребінка, Полтавська область.
Балансоутримувач: Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.10.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП
Бондаренко І. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта: частина автогаража площею 36,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська
область. Балансоутримувач: Кременчуцьке міжрайонне управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Балабін С. М. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі поста ЕЦ ст. Кобеляки за адресою:
вул. Полтавська, 45, с. Бутенки, Кобеляцький р-н, Полтавська область;
частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ ст.
Нові Санжари за адресою: вул. Миру, 18, с. Руденківка, Новосанжарський
р-н, Полтавська область; частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му поверсі триповерхової
будівлі поста ЕЦ ст. Потоки за адресою: вул. Залізнична, 57а, с. Кияшки, Кременчуцький р-н, Полтавська область; частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му
поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ ст. Золотнішене за адресою:
вул. Строни, 17, м. Горішні Плавні, Полтавська область. Балансоутримувач:
Виробничий підрозділ «Полтавське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Євротранстелеком». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: інші види функціонального використання.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 95,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 64а, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне
училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: Полтавська філія ПАТ «Укртелеком».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: інші види функціонального
використання.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 3 площею 101,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна
аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Автошкола «Академія».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення прохідної
№ 1 площею 6,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3,
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Гонтар О. О. Основні ознаки подібності
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в навчальному корпусі № 2 площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної 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
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ, 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
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до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами встановленими в
додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу
звітності, проведеного Фондом державного майна України від 17.04.2018
№ 10-59-7687, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами ФДМУ по
Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 26.10.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 01.11.2018 о
10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі контори площею 40,8 м2, приміщення будівлі ангара площею 541,5 м2,
артскважина, Башта Рожновського та трансформаторна підстанція
КТП 250 кВа. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба. 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 «Агропереробка 08».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 10 000,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
видів функціонального призначення).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина цокольного поверху адміністративного приміщення (кабінет – 15,1 м2, сміттєва камера – 6,5 м2,
частина вестибуля – 9,0 м2) загальною площею 30,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 38.
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: нотаріус Плетньов Володимир Олександрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу цокольного поверху будівлі гуртожитку № 2 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Котляревського, 16. 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) 26-8680. 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 Давидович Тарас Романович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500,00 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 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00
через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з
діловодства РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

№ 83-84 (1207-1208)

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище»). Об’єкт
розташований на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище»).
Об’єкт розташований у фойє 1-го поверху 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «УКРСИББАНК». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 27,0 м2 (балансоутримувач – Конотопський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Громадська організація «Конотопська міськрайонна у Сумській
області організація інвалідів та ветеранів Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
30,5 м2 (балансоутримувач – Конотопський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги). Об’єкт розташований на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Громадська організація «Конотопська міськрайонна у Сумській області організація інвалідів та
ветеранів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 21,1 м2 (балансоутримувач – Конотопський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Ремсервіс».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26
тис.грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,8 м2 (балансоутримувач – Регіональний офіс водних
ресурсів у Сумській області). Об’єкт розташований на технічному поверсі 9-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 27. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Комерційне
підприємство «Інтертелеком». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель
(спеціалізоване майно – розташування обладнання мобільного зв’язку,
надання послуг доступу до Інтернет).
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 40,09 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі
центрального навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – АТ КБ
«ПРИВАТБАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний
педагогічний університет ім. О. Довженка). Об’єкт розташований на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 12. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до
додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
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 від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650.
До участі в конкурсі щодо оцінки об’єктів допускаються претенденти,
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». 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 пропозицію 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 конверті необхідно
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 31 жовтня 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 25 жовтня 2018
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Залишкова
Назва об’єкта оцінки, його місцезна№
Дата Вид вар- вартість
ходження та найменування балансоПлатник
об’єкта,
з/п
оцінки
тості
утримувача
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 «Танцювальний майданчик» загаль- 31.10.18 Ринкова 8 662,00 Фізична особаною площею 108,1 м2 за адресою:
вартість
підприємець
Квіквінія Майя
вул. В. Чорновола, 1б, м. КремеЗурабівна
нець, Тернопільська область, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історикоархітектурного заповідника
2 Частина приміщення ремонтно31.10.18 Ринкова 5 812,75 Товариство з
механічної майстерні літ. Б, поз.
вартість
обмеженою від2-3, 2-4 загальною площею 46,4 м2
повідальністю
«Глобал Білд
за адресою: вул. Текстильна, 30а,
Інжиніринг»
м. Тернопіль, що перебуває на
балансі 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’єкта № 1, –
2 100,00 грн; об’єкта № 2 – 2 000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно
із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними до об’єкта
оцінки № 2, – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди
 Об’єкт № 1: частина коридору: на 2-му поверсі шестиповерхового
учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2, інв. № 1030031; на 3-му поверсі
шестиповерхового учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2, інв. № 1030031;
на 5-му поверсі шестиповерхового учбового корпусу № 1 площею 0,12 м2,
інв. № 1030031; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 2
площею 0,12 м2, інв. № 1030019; на 4-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 2 площею 0,12 м2, інв. № 1030019; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 3 площею 0,12 м2, інв. № 1030021;
на 4-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу № 3 площею 0,12 м2,
інв. № 1030021; на 2-му поверсі чотириповерхового учбового корпусу
№ 4 площею 0,24 м2, інв. № 1030029; на 2-му поверсі чотириповерхового
учбового корпусу № 5 площею 0,12 м2, інв. № 1030030; на 2-ому поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2, інв. № 1030022; на
3-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030022; на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею
2,6 м2, інв. № 1030022; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 1 площею 3,0 м2, інв. № 1030022; на 6-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 1 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030022; на 7-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 2,6 м2, інв. № 1030022; на
8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030022; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею
2,6 м2, інв. № 1030022; на 2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 2 площею 3,0 м2, інв. № 1030018; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 2 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030018; на 4-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018; на
5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 3,0 м2, інв.
№ 1030018; на 6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею
2,6 м2, інв. № 1030018; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018; на 8-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 2 площею 3,00 м 2, інв. № 1030018; на 9-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 2 площею 2,6 м2, інв. № 1030018; на
2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 3,0 м2, інв.
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відомості
приватизації

Управління поліції охорони
в Харківській області

Управління поліції охорони
в Харківській області

Фірма «ТОВАРІЩ, ЛТД»
у формі ТОВ

ФОП Чагал Павіт Пал
Сінгх

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

26.10.18

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Управління поліції охорони в Харківській області

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2 200
ТОВ «ОКТБ»

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 12
площею 17,3 м2, кімн. № 13 площею
16,1 м2, кімн. № 23 площею 11,4 м2,
кімн. № 24 площею 10,8 м2, частина площі коридорів № 18 та № 25
площею 11,28 м2 на другому поверсі
4-поверхового адміністративного
будинку, інв. № 101310172, літ. за
техпаспортом «А», реєстровий номер
майна 40108599.2.АААДИБ043, та приміщення гаража № 2 площею 35,3 м2
на першому поверсі одноповерхової
будівлі гаража, інв. №101310173, літ.
за техпаспортом «Г», реєстровий номер майна 40108599.2.СКСКАЖ1336,
загальною площею 102,18 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Харківська, 14, що перебувають
на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області, ідентифікаційний код 40108599,
тел. 700-29-16
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 1
на першому поверсі 4-поверхового
виробничого корпусу, інв. № 125032,
літ. «П-4», загальною площею 46,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі
Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел. (057)
733-11-80, 733-12-13
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 6,
7 на першому поверсі одноповерхової будівлі столярної майстерні,
інв. № 125043, літ. «Е-1», загальною
площею 84,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідний технологічний
інститут приладобудування, 14310589,
тел.: (057) 733-11-80, 733-12-13
11 Приміщення в частині поверхні покрівлі загальною площею 144,0 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське (Комуніст), учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
493764, тел. (0572) 99-73-32

Мета проведення оцінки

Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн
3 200

2 200
ФОП Хіміч О. С.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Дата оцінки
з/п місцезнаходження, балансоутримувач

Інформація
про платника

Продовження таблиці

3 200
ПАТ «Київстар»

АТ «Альфа – Банк»

ФОП Олійник А. О.

Інформація
про платника

№ 1030023; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею
2,6 м2, інв. № 1030023; на 4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 3 площею 2,6 м2, інв. № 1030023; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 3 площею 3,0 м 2 , інв. № 1030023; на 6-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 2,6 м2, інв. № 1030023; на
7-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030023; на 8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 площею
3,0 м2, інв. № 1030023; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 3 площею 2,6 м2, інв. № 1030023; на 2-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 4 площею 3,0 м 2 , інв. № 1030025; на 3-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв. № 1030025; на
4-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030025; на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею
3,0 м2, інв. № 1030025; на 6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 4 площею 2,6 м2, інв. № 1030025; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 4 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030025; на 8-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 3,0 м2, інв. № 1030025; на
9-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030025; на 2-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею
3,0 м2, інв. № 1030028; на 3-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 5 площею 2,6 м2, інв. № 1030028; на 4-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 5 площею 2,6 м 2 , інв. № 1030028; на 5-му поверсі
дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 3,0 м2, інв. № 1030028; на
6-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею 2,6 м2, інв.
№ 1030028; на 7-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 площею
2,6 м2, інв. № 1030028; на 8-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 5 площею 3,0 м2, інв. № 1030028; на 9-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 5 площею 2,6 м2, інв. № 1030028, загальною площею
111,2 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за
ЄДРПОУ 00493764, тел. (057) 709-03-00. Дата оцінки: на дату укладення
договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація
про платника: ТОВ «Контент делівері нетворк». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки/грн: 3 200 грн.
Очікувана
найбільша
№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета провеціна наданДата оцінки
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
ня послуг з
оцінки/грн
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 На дату
Визначен2 700
на першому поверсі 2-поверхового
укладення ня вартості
промислового приміщення, інв.
договору на об’єкта оренди
№ 70737, літ. за техпаспортом «Б-2», проведення з метою перезагальною площею 338,2 м2 за адре- незалежної дачі в оренду
сою: м. Харків, вул. Маршала Батиць- оцінки
кого, 30/5, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Орган
з сертифікації УкрНДІМет-СЕРТ»,
19471771, тел.: (057) 738-30-68,
738-02-47
3 Нежитлові приміщення – кімн.
На дату
Визначен2 200
№ 10 та частина кімн. № VII (холу)
укладення ня вартості
2
площею 2,0 м на першому поверсі
договору на об’єкта оренди
проведення з метою пере6-поверхового головного навчальнезалежної дачі в оренду
ного корпусу, інв. № 10300009, літ.
оцінки
«Б1-6», загальною площею 16,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, що перебувають на
балансі Харківського національного
університету міського господарства
імені О. М. Бекетова, 02071151, тел.:
(057) 706-15-37, 706-15-54
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-6 На дату
Визначен2 700
та № 8-18 на першому поверсі
укладення ня вартості
5-поверхової будівлі гуртожитку, інв.
договору на об’єкта оренди
№ 10300001, літ. «А-5», загальною пло- проведення з метою перещею 258,8 м2 за адресою: м. Харків,
незалежної дачі в оренду
вул. Цілиноградська, 28, що перебува- оцінки
ють на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі,
01566330, тел. (057) 337-85-35
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-1 26.10.18
Визначен2 200
на першому поверсі 4-поверхового буня вартості
динку адміністративного корпусу (інв.
об’єкта з
№ 6214001) (літ. «А-4») загальною
метою продо2
площею 20,6 м за адресою: м. Харків,
вження договору оренди
просп. Московський, 151, що перебуває на балансі Державного підприємства «Український державний інститут
по проектуванню заводів важкого
машинобудування» (Укрдіпроважмаш),
212630, тел. 732-54-28
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 23 На дату
Визначен2 700
площею 14,8 м2 та частина площі
укладення ня вартості
договору на об’єкта оренди
коридору № 25 площею 3,66 м2 на
проведення з метою перепершому поверсі 2-поверхового
незалежної дачі в оренду
адміністративного будинку, інв.
оцінки
№ 101310234, літ. за техпаспортом «А-2», реєстровий номер майна
40108599.2.СКСКАЖ1223, загальною
площею 18,46 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Лермонтова, 84, що перебувають на
балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області,
40108599, тел. 700-29-16
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-20 На дату
Визначен2 700
площею 12,2 м2 та частина площі ко- укладення ня вартості
2
ридору № 1-2 – 3,4 м на другому по- договору на об’єкта оренди
версі 2-поверхового адміністративного проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
будинку, інв. № 101310102, літ. за
техпаспортом «Б-2», реєстровий но- оцінки
мер майна 40108599.2.СКСКАЖ1242,
загальною площею 15,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайськ,
вул. Харківська, 1, що перебувають на
балансі Головного управління Національної поліції в Харківській області,
40108599, тел. 700-29-16

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 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, зареєстрованим 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).
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.
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).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
Назва
Адреса
№
ПлоБалансо Платник робіт з
об’єкта
об’єкта
з/п
ща, м2
утримувач оцінки об’єкта Очікувана найбільша
оцінки
оцінки
ціна надання послуг
з оцінки/грн
1 Частина даху 5,0 м. Київ,
КНУ ім.
ПрАТ «ВФ Укра31.10.18
вул. Ломоно- Т. Шевченка їна»
4 500
сова, 36
2 Нежитлові
181,6 м. Київ,
ДП «ЕКО»
ГО «Всеукраїн
31.10.18
приміщення
бульв.
ська спілка
5 500
Л. Україн
інвалідів війни
ки, 36
в Афганістані та
інших локальних
конфліктів»
3 Нежитлові
255,5 м. Київ,
ДП «ЕКО»
ТОВ «КБ «Неру31.10.18
приміщення
бульв. Л.
хомість»
6 000
Українки, 36
4 Нежитлові
42,9 м. Київ,
ДП «ЕКО»
ФОП Коваль31.10.18
приміщення
бульв. Л.
чук М. П.
4 000
Українки, 10
5 Нежитлові
236,8 м. Київ,
ДП «ЕКО»
ФОП Решет31.10.18
приміщення
бульв. Л.
ник М. І.
6 000
Українки, 36б

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
Назва
Платник ро№
ПлоАдреса
Балансоутриоб’єкта
біт з оцінки Очікувана найбільша
з/п
ща, м2 об’єкта оцінки
мувач
оцінки
об’єкта
ціна надання послуг
з оцінки/грн
1 Нежитло- 80,0 м. Київ,
ПрАТ «Київський ФОП Сте30.09.18
ве примівул. Мартиро- електровагоно- ценко В. І.
4 500
щення
сяна, 12
ремонтний завод
ім. Січневого
повстання 1918
року»
2 Нежитло- 65,9 м. Київ,
Бортницьке між- ФОП Дем30.09.18
ве примівул. Є. Хар- районне управ- ченко П. Ф.
4 500
щення
ченка, 34
ління водного
господарства ім.
Гаркуші М. А.
3 Нежитло- 54,0 м. Київ,
ДВНЗ «Київський ТОВ
31.10.18
ве приміпросп. Поелектромеханіч- «Константа4 500
щення
вітрофлотний коледж»
ГС»
ський, 35
4 Нежитлові 390,2 м. Київ,
Управління ад- ГО «Інститут
30.09.18
примівул. Рейтар- міністративних економічних
6 500
щення –
ська, 8/5а
будинків ГФД
досліджень
об’єкт
Секретаріату
та політичкультурної
КМУ
них консульспадщини
тацій»
Конкурси відбудуться 31 жовтня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 25 жовтня 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 31 жовтня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме
майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 17.09.2018
Найменування/ ПІБ
Строк
Вартість
суб’єкта оціночної
виконан№
Назва об’єкта оцінки,
виконання
діяльності – переня робіт
з/п
мета проведення оцінки
робіт, грн
можця конкурсу
(дні)
2
1 Автостоянка площею 870,0 м , що облікову- Тарнополь2 500
4
ється на балансі Карпатського національного ський А. П.
природного парку, за адресою: ІваноФранківська обл., смт Ворохта, урочище Заросляк. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2 Автостоянка площею 899,45 м2, що обліко- ТОВ «Інвестиційна
вується на балансі Карпатського національ- група «Захід»
ного природного парку, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди

17 жовтня 2018 року

1 500

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з метою
визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 18.09.2018
Переможцями конкурсу визнані:
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 26,2 м2 другого поверху навчального
корпусу № 1, що перебуває на балансі Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури,
за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2. Вартість робіт – 1450
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди:
нежитлові вбудовані приміщення підвалу площею 44,9 м 2
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 66. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 2 календарні дні;
ФОП Полупаненко М.М. на об’єкти оренди:
будівля колишньої заправної станції площею 17,1 м2 та замощення площею 256,5 м2, що перебувають на балансі Маринівського професійного
аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Гоголя, 6. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарні дні;

приміщення № 217 – 221, частина 222, 223, 225 – 232 другого поверху
загальною площею 211,2 м2 службово-побутового корпусу ТЕМ, що перебувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик 13. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
частина надбудови площею 4,0 м2 адмінбудівлі пожежного депо, що перебуває на балансі 4 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області,
за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Лінія, 29. Вартість робіт – 2 300 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
частина холу площею 2,0 м2 першого поверху нового учбового корпусу,
що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування
ім. Адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 3.
Вартість робіт – 1 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
2 календарних дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкт оренди:
частина першого поверху (кімната загального користування, прохідна)
площею 2,0 м2 гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Миколаївського
національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 19. Вартість робіт – 1 600 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
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Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Об’єкт соціально-культурного призначення – комплекс будівель
і споруд профілакторію «Бистриця» у складі: будівля цегляна,
А загальною площею 2 014,3 м2; трансформаторна підстанція,
Б загальною площею 43,4 м2; каналізаційна насосна, В загальною площею 69,3 м2; котельня, Г загальною площею 248,9 м2;
огорожа, 1-5 загальною площею 223,5 м2; водонапірна башта, 6; резервуар пожежний до насосної станції, 7; резервуар пожежний до насосної станції, 8, споруда водоприйомна
для підземних джерел профілакторію «Бистриця» загальною
площею 13,9 м2. Балансоутримувач – ПАТ «Укрнафта», код за
ЄДПОРУ 00135390. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 77706,
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, Жбир
урочище, будинок 1; Підгора Горішня урочище, будинок 1. Дата
оцінки: 30.09.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ціни продажу об’єкта оцінки з метою його приватизації

ТОВ «Незалежна Переможець
профгрупа»
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулися 20.09.2018
І. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме
майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2. Балансоутримувач – ПАТ «Турбоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: м. Харків, пров. Осипенка,
12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2. Площа забудови – 116,9 м2. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 01.06.2018:
первісна вартість – 29 515,16 грн, залишкова вартість – 0 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата
оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Вартість надання послуг з оцінки:
2 900 грн. Переможець конкурсу: ТОВ «Незалежна профгрупа». Строк
виконання робіт: 4 календарних дні.
II. Об’єкти оренди.
Вартість
робіт, грн/
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета
№
місцезнаходження, балансоутримувач,
проведення строк викоз/п
нання, каленкод за ЄДРПОУ, телефон
оцінки
дарних днів
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 40, 42, 46, 47-А на Визначен2 400/3
першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку, ня вартості
інв. № 10320319, літ. «А-5», загальною площею
об’єкта з
100,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградметою продоська, 44, що перебуває на балансі Харківського ко- вження договору оренди
леджу Державного університету телекомунікацій
2 Три частини по 2,0 м2 нежитлового приміщення на Визначен1 900/3
1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1 ня вартості
2
(літ. А-4) загальною площею 6,0 м за адресою:
об’єкта з
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на метою продобалансі Українського державного університету за- вження договору оренди
лізничного транспорту
3 Нежитлові приміщення пункту технічного обслугоВизначен3 200/4
вування (літ. А-2) площею 836,7 м2 та приміщення ня вартості
2
об’єкта з
гаража (літ. В) площею 414,0 м , загальною площею 1 250,7 м2 за адресою: Харківська обл., Дерга- метою продочівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, вження дого5, що перебувають на балансі Харківської державної вору оренди
зооветеринарної академії
4 Нежитлові будівлі загальною площею 715,6 м2: ад- Визначен3 700/4
міністративний корпус, літ. «Б-1» площею 73,9 м2; ня вартості
2-поверховий склад, літ. «В-2», площею 290,1 м2; об’єкта оренди з метою
теплиця, літ. «Г-1», площею 153,0 м2; 2- поверпередачі в
хова лабораторія, літ. «А-2», площею 198,6 м2,
оренду
інвентарний номер 73104, за адресою: м. Харків
вул. Стрелківка, 14, що перебуває на балансі ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і
медичної продукції»
ПП «ВІ АЙ ПІ
Департамент»

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 24.09.2018
Частина нежитлового підвального приміщення загальною площею
7,67 м2 в будівлі корпусу патологічної анатомії. м. Львів, вул. Пекарська,
52. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 8,6 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 199 грн.
Нежитлове приміщення № 2 загальною площею 20,4 м2 на першому
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 100 грн.
Нежитлові приміщення № 10, 11 загальною площею 68,2 м2 на першому поверсі будівлі літ. «№ 10». Львівська обл., Яворівський р-н, смт ІваноФранкове, вул. Яворівська, 29. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2100 грн.

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.09.2018
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
майданчик площею 16,5 м2, що перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкістів, 52 (вартість робіт з оцінки – 1 935 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина асфальтового майданчика площею 53,0 м2, що перебуває
на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту,
за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56 (вартість робіт з оцінки – 1 935
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлові приміщення
площею 98,4 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі
Управління поліції охорони в Чернігівській області, за адресою: Чернігів-

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, що відбувся 24.09.2018

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 21.09.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень загальною площею 115,65 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області, з метою укладення договору оренди, вартість робіт –
2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частини коридору площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, з метою
продовження дії договору оренди, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну:
для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини коридору площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка, з метою продовження дії
договору оренди, вартість робіт – 1 619,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів;
для проведення незалежної оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, споруд та обладнання у складі: штабпрохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) площею 839,1 м2;
сховище (літ. П) площею 878,7 м2, сховище (літ. С) площею 873,2 м2;
трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); вбиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова
(літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ.
Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У);
естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок,
кр2; ґанок, кр3; ґанок, кр4; ґанок, кр5; ґанок, кр6; ворота, № ; ворота, № 1;
ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4 за адресою: Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, з метою
продажу на аукціоні, вартість робіт – 9 099,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди:
приміщення швидкомонтованої будівлі площею 479,6 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27, що перебувають на балансі Кропивницького міжрайонного
управління водного господарства, з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 34,0 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі
Центральноукраїнського національного технічного університету, з метою
продовження дії договору оренди, вартість робіт – 1 819,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

ТОВ «Бізнес-Група
Співдружність»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.09.2018
Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсу визнано:
ФОП Читайло Валентину Василівну на частину нежитлового приміщення (літ. А-І) (колишня пошта-музшкола) площею 70,2 м2, майно,
яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Кельменецький цукровий
завод» у процесі приватизації, та передано згідно з актом прийманняпередавання державного майна від 17.12.2009 на баланс Кельменецькій
районній державній адміністрації, за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Нелипівці, вул. Шкільна, 1. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2 000 гривень та
5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 20.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Свидова 2, а саме: земельна дамба, інвентарний номер 328, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ428, водовипуск, інвентарний номер 329,
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ384, водовипуск, інвентарний
номер 330, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ385, земляний водоспускний лоток, інвентарний номер 331, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ414, водовипуск інвентарний номер 333, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ386 (в т. ч. скидний канал), розташовані за адресою:
Тернопільська область, Чортківський район, в межах земель Свидівської
с/р, за межами с. Свидова та перебувають на балансі ДП «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 21.09.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини приміщення вестибуля (приміщення VII, літера А-3), вбудованого
в перший поверх триповерхового навчального корпусу № 1, загальною
площею 6,82 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від
дати підписання договору.
2. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлових приміщень з № 108 до № 112 включно загальною площею 10,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літера Бб, реєстровий
номер 02125220.1.ФСНТКК015). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 750 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.
3. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з
№ 17 до № 25 включно загальною площею 48,2 м2 першого поверху
п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літера А-1, інвентарний номер
10301012). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул. Привітна, 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Василівське об’єднане управління пенсійного
фонду України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні дні від дати підписання договору.
4. Конкурс на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: частини вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 (літера В,
частини коридору № 115) першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Балансоутримувач майна: Бердянський
державний педагогічний університет; частини даху будівлі управління
шлюзу (літ. А-10, інв. № 240) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240. Балансоутримувач
майна: Державне підприємство водних шляхів «Укводшлях» вважати таким, що не відбувся.

5 800

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.09.2018
Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди
таких суб’єктів оціночної діяльності:
Нежитлові приміщення, які складаються з підвального поверху № ХХІІ,
2, загальною площею 44,3 м2. м. Львів, вул. Богомольця, 9. Мета оцінки –
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 948 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 33,5 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р.П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 290 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 24.09.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 233 – № 240) загальною площею 147,4 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Філії «Він
ницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства
оборони України «Центральний проектний інститут», за адресою: м. Він
ниця, вул. 600-річчя, 68 (б/н), з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(№ 3 – 54,5 м2, № 24 – 16,7 м2) загальною площею 71,2 м2 на 3-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. Ф/Б), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 21027,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн.

Найменування/ ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу
Вартість виконання
робіт, грн
Строк виконання
робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 19.09.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
частина вестибуля навчального корпусу № 6 площею 8,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а визнано Рівненську товарну біржу.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 450 грн;
нежитлові підвальні приміщення будівлі виробничого корпусу площею
102,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7 визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 450 грн;
нежитлове приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 4,
реєстровий номер 02071116.1.КЧЦШЧЮ130, площею 59,2 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Чорновола, 41 визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 450 грн;
нежитлове приміщення господарського корпусу «Відділу профілактичної дезінфекції» площею 75,5 м2 за адресою: Рівненська область,
м. Вараш, вул. Енергетиків, 25 визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 450 грн;
приміщення № 1 складів для зберігання агрегатів площею 137,2 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 58б визнано ФОП Гаюка О. С. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн;
приміщення гаража площею 45,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Вербова,
16а визнано ФОП Гаюка О. С . Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
частини приміщень уніфікованого цеху-складу площею 371,0 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2 визнано ФОП Гаюка О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
нежитлові приміщення 3-го поверху адмінбудівлі площею 76,2 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 5 визнано ФОП Гаюка О. С. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 400 грн.

ська обл., смт Козелець, вул. Набережна, 10 (вартість робіт з оцінки – 2 000
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною
площею 99,1 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Фінансового відділу Бобровицької районної державної
адміністрації Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 115
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єктів шляхом продажу на аукціоні):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку за адресою:
Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28. Вартість виконання робіт з
оцінки – 5 500 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
ПП «Аксіома» по об’єктах:
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94. Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 030 грн, строк – 10 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 030 грн, строк – 10 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна;
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво адміністративного будинку за адресою:
Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна;
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво реабілітаційного центру за адресою: Чернігівська
обл., м. Ічня, вул. Ковалівка, 17а. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 200
грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

ТзОВ «ЕКА-Захід»

ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
навчальні аудиторії № 142, № 163, № 165, № 167 першого поверху
учбового корпусу площею 265,4 м2; навчальна аудиторія № 329 третього
поверху учбового корпусу площею 114,7 м2; навчальні аудиторії № 407,
№ 409, № 410 четвертого поверху учбового корпусу площею 152,7 м2;
нежитлові приміщення № 7, № 9, № 10 виробничої майстерні площею
174,9 м2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний
коледж», за адресами: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11 та м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 28. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарні дні;
частина нежитлового приміщення площею 1,65 м2 в будівлі управління порту, що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту),
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23. Вартість робіт – 1 500 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлові приміщення 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 першого поверху навчального корпусу № 2 площею 94,6 м2, що перебувають на балансі Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету
будівництва і архітектури, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2. Вартість робіт – 1 900 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарні дні.
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9 Нежитлове приміщення – кімн. № 27 на першому

поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. «А-12», загальна площа об’єкта – 14,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
10 Нежитлові приміщення буфету на 3-му поверсі
6-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. А-6)
загальною площею 67,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 40, що обліковується на балансі Харківського національного університету будівництва
та архітектури

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

1 800/3

1 800/3

Переможець
конкурсу
ПП «ВІ АЙ ПІ
Департамент»
ПФ «Бонс»
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ФОП Мокров О. П.

5

Вартість
робіт, грн/
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета
місцезнаходження, балансоутримувач,
проведення строк виконання, каленкод за ЄДРПОУ, телефон
оцінки
дарних днів
Частина побутового приміщення пральні на 1-му
Визначен1 900/3
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 заня вартості
2
гальною площею 2,0 м за адресою: м. Харків,
об’єкта з
вул. Чкалова, 11, що обліковується на балансі Сту- метою прододентського містечка Національного аерокосмічного вження договору оренди
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Частина нежитлового підвального приміщення
Визначен1 900/4
2
гуртожитку загальною площею 4,0 м за адресою: ня вартості
об’єкта з
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6, що
метою продообліковується на балансі Студентського містечка
вження догоНаціонального аерокосмічного університету
вору оренди
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13,
Визначен3 000/4
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, коридор площею
ня вартості
60,33 м2, приямок площею 3,3 м2, вхід площею
об’єкта орен6,85 м2 на цокольному поверсі 2-поверхової будівлі ди з метою
передачі в
студентської їдальні, інв. № 1030017, загальною
оренду
площею 263,38 м2 за адресою: Харківська обл.,
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі Визначен1 800/4
5-поверхової будівлі гуртожитку № 6 (згідно з тех- ня вартості
нічним паспортом приміщення № 27 – умивальник) об’єкта з
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
метою продовул. Академіка Вальтера, 14, що перебуває на ба- вження договору оренди
лансі Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна

ТОВ «Незалежна
ТОВ «Юридична
профгрупа»
компанія «Консулат»

№
з/п

Продовження таблиці

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

12

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

ФОП Сорокіна І. М.
ТОВ «Юридична
компанія «Консулат»
ФОП Сорокіна І. М.
ПФ «Бонс»

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

2 620/3

Нежитлове приміщення – кімн. № 1-53 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1, літ.
«Б-5», інв. № 10132000001, що є пам’яткою архітектури, загальною площею 17,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707 66 00
4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 50 (вестибуль) на першому поверсі 4-поверхового головного
учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною
площею 8,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1,
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758, тел. (057) 635 74 73

1 800/4

Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта з
метою продовження договору оренди

2 150/3

Нежитлові приміщення – кімн. № 98 (5,3 м2),
№ 102-111 (235,4 м2), № 243-246 (4,0 м2) у підвалі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку «Гігант» (пам’ятка
архітектури) загальною площею 244,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ», 02071180
2 Частина нежитлового приміщення пральні на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Академіка Проскури, 2, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896

1

1 800/4

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен- Мета провез/п
ня, балансоутримувач, код за ЄДРПОУ, телефон
дення оцінки

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти
оренди, що відбулися 25.09.2018

3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 26.09.2018
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
частини будівлі гуртожитку площею 144,4 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Драгоманова, 21в з метою укладення договору оренди державного
майна визнано – ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
вбудовані приміщення площею 14,58 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9 з метою укладення договору оренди державного майна визнано – ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.09.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення півпідвалу
(поз. 8, 9, 10) будинку літ. А, загальною площею 35,36 м2 (в т. ч. 4,96 м2 –
частка площ спільного користування), пам’ятки архітектури місцевого
значення «Будинок бібліотеки, XІХ ст.», охоронний номер 2133М, реєстровий номер 26024191.9.АААДДЛ142, інвентарний номер 101000018,
за адресою: вул. Чорновола В’ячеслава, 1б, м. Кременець, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного
історико-архітектурного заповідника, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 090 гривень, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень
першого поверху навчального корпусу № 6 загальною площею 99,5 м2 (літера «А», позиції: мийка (1-45) – 10,2 м2; столова (1-46) – 65,3 м2; коридор
(1-50) – 1,5 м2; кухня (1-51) – 22,5 м2) за адресою: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою внесення змін щодо впорядкування фактичної площі оренди та
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

відомості

№ 83-84 (1207-1208), 17 жовтня 2018 року

приватизації

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.09.2018
Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – клуб з майном (7 одиниць). Балансоутримувач – ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:
61052, м. Харків, вул. Конторська, 75/77. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля
клубу літ. Л-2 загальною площею 574,2 м2. Майно клубу – 7 одиниць:
магнітофон «Романтика», комплекс «Естрада», звукопідсилювач «Верона», пульт світломузичний, електробарабан, синтезатор, підсилювач. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2017: залишкова вартість нежитлової будівлі
з майном – 6 334,6 грн. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата
оцінки: орієнтовно на 30.09.2018. Переможець конкурсу: ФОП Мокров
О. П. Вартість надання послуг з оцінки: 5 500 грн. Строк виконання робіт: 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбулися 27.09.2018
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 33,2 м2 в одноповерховій будівлі адміністративного корпусу № 2, що обліковується на балансі ДП
«Укрспирт», за адресою: вул. Унявко, 1, с. Довжок, Кам’янець-Подільський
р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Аспект». Вартість надання послуг з
оцінки – 2 300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору
оренди – приміщення загальною площею 40,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 10,3 м2) на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл.
визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – група інвентарних об’єктiв у складі: будівля складу загальною площею
387,5 м2 та будівля пилорами загальною площею 341,9 м2, що обліковуються на балансі Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)»,
за адресою: вул. Квітнева, 20, с. Комини, Ізяславський р-н, Хмельницька
обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 3 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 8 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 24.09.2018
Термін
виконання,
№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
СОД – переможець
2
каленз/п
ща, м
оцінки
дарних
днів
1 Нежитлове примі15,6 м. Київ, Кловський ТОВ «Укрспецек2
щення
узвіз, 13а
сперт»
2 Нежитлове примі18,6 м. Київ, просп.
ПП «Енергомакс»
2
щення
Перемоги, 50
3 Нежитлове примі21,6 м. Київ, вул. Тур- ФОП Щаслива Н. З.
2
щення
генєвська, 71 – 75
4 Частина нежитлового
2,2 м. Київ, вул. Ло- ТОВ «Укрспецек2
приміщення
моносова, 37
сперт»
5 Частина нежитлового
4,0 м. Київ, вул. Ло- ФОП Щаслива Н. З.
2
приміщення
моносова, 47
6 Частина нежитлового
5,3 м. Київ, вул. Ло- ПП «Енергомакс»
2
приміщення
моносова, 61
7 Нежитлове примі34,9 м. Київ,
ДП «Київський аук2
щення
вул. Б. Хмельціонний центр» ПАТ
ницького, 4
ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»
8 Нежитлове примі52,5 м. Київ, вул. Пре- ТОВ «Компанія
2
щення
ображенська
«Експерт Консал(І. Клименка), 25 тинг»
9 Нежитлове примі34,6 м. Київ,
ДП «Київський аук2
щення
вул. Еспланадна, ціонний центр» ПАТ
4–6
ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»
10 Нежитлове примі33,1 м. Київ,
ТОВ «Укрспецек2
щення
вул. Бульварно- сперт»
Кудрявська, 22
11 Нежитлове примі136,9 м. Київ, вул. Фло- ТОВ «Укрспецек2
щення
ренції, 1/11
сперт»
12 Нежитлове примі20,4 м. Київ, вул. Фло- ТОВ «Укрспецек2
щення
ренції, 1/11
сперт»
13 Нежитлове примі277,6 м. Київ, вул. Пре- ТОВ «Укрспецек2
щення
ображенська
сперт»
(І. Клименка), 25
14 Нерухоме майно, а
390,7 м. Київ, вул. Пше- ФОП Щаслива Н. З.
2
саме: приміщення ви- (в т. ч. нична, 8а
робничого цеху (літ.
361,1;
«Ж»), приміщення
19,6;
ГСМ (літ. «Д»), примі- 10,0)
щення ШРП (літ. «Е»)
15 Частина нежитлового
2,0 м. Київ, просп.
ТОВ «Укрспецек2
приміщення
Перемоги, 57
сперт»
16 Нежитлове примі35,0 м. Київ, Харківське ТОВ «Укрспецек2
щення
шосе, 15
сперт»
17 Нежитлове примі51,0 м. Київ, вул. Дег- ТОВ «Укрспецек2
щення
тярівська, 38 – 44 сперт»
18 Нежитлове примі289,9 м. Київ, бульв.
ТОВ «Укрспецек2
щення
Л. Українки, 36
сперт»
19 Нежитлові примі276,0 м. Київ, вул. Біло- ТОВ «Укрспецек2
щення
руська, 24
сперт»
20 Частина даху та тех- 10,00 (в м. Київ, вул. Інсти- ФОП Щаслива Н. З.
2
нічного поверху
т.ч. 3,0 тутська, 4
та 7,0)

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

Вартість
виконання
робіт,
грн
3 450
3 150
3 450
2 990
2 800
2 970
3 600

3 900

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Площа, м2

21 Частина даху та тех-

22 Нежитлове примі-

13,0
(в т.ч.
3,0 та
10,0)
36,0

23 Нежитлове примі-

25,5

нічного поверху

щення

щення
24 Частина даху та технічного поверху

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ,
вул. Еспланадна, 42
м. Київ, вул. Гарматна, 2

м. Київ, просп.
Перемоги, 14
18,0 м. Київ,
(в т. ч. вул. П. Лумум8,0 та би, 17
10,0)

Термін
виконання,
СОД – переможець
календарних
днів
ФОП Щаслива Н. З.
2

Вартість
виконання
робіт,
грн
3 000

ТОВ «Компанія
«Експерт Консалтинг»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «Енергомакс»

2

2 600

2

3 490

2

3 825

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 01.10.2018
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
(№ 12 – № 14) загальною площею 87,2 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу Вінницького навчально-наукового інституту (літ. Е), що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету,
за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 37, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового
вбудованого приміщення площею 2,5 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового
адміністративного будинку (літ. А), що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України та оперативному управлінні (користуванні)
Жмеринської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Остренюк
Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини
нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 4,0 м2 у приміщені
№ 8 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ.
А1), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та
оперативному управлінні (користуванні) Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня
30-річчя Перемоги), 21, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Прокопенко
Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на 1-му поверсі
навчального корпусу № 3 (літ. Ж), що перебуває на балансі Вінницький
національний аграрний університет, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Сонячна, 3а з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 000 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 09.10.2018 № 01473 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності: окремого майна – нежитлових вбудованих приміщень
№ 1, 52 загальною площею 63,4 м2, що розташовані на 1-му поверсі
будівлі, за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, бульвар Проектний, 1, що перебуває на балансі Миколаївської районної державної
адміністрації Львівської області (код ЄДРПОУ 04056339), шляхом
викупу орендарем – ФОП Струцькою Л. М.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
3 600

3 900
3 900
3 280
4 120
4 900

2 600
3 280
3 280
4 500
4 500
3 000

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 12.10.2018 №12/01133-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні об’єкта державної власності – частина адміністративної
будівлі (приміщення 3-го поверху) загальною площею 362,1 м2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946) та розташована
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героївпідпільників, 1А.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 11.10.2018 № 113-МП внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 04.09.2018 № 97МП «Про прийняття рішення щодо приватизації окремого майна»,
а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна –
гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2 (19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2). Балансоутримувач – Північний
офіс Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40479560).






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Черкаській області від 11.10.2018 № 114-МП внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 04.09.2018 № 98-МП
«Про прийняття рішення щодо приватизації окремого майна», а
саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації окремого майна – гараж
№ 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2 (20100, Черкаська обл.,
смт Маньківка, вул. Соборна, 2а). Балансоутримувач – Північний
офіс Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40479560).
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