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

мала приватизація
Результати продажу об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта державної власності

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 115,6 м2 за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2-З, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ПАТ «Плодорозсадницьке» (код ЄДРПОУ 05528378; припинено),
приватизовано шляхом викупу Іщенко Вірою Василівною, яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні. Ціна продажу об’єкта становить 361 200 (триста шістдесят одна тисяча двісті)
гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 60 200 (шістдесят тисяч двісті) гривень 00 копійок.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – конференц-зал на 790 місць за адресою: м. Львів,
вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач відсутній. Приватизовано юридичною особою – Релігійною організацією «Український католицький університет Української Греко-Католицької
Церкви» за ціною 12 000 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 2 000 020,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приватизовано шляхом викупу об’єкт державної власності соціально-культурного призначення – їдальня-магазин за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2, балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код ЄДРПОУ 33014041.
Приватизовано фізичною особою – Хоруженком Максимом Юрійовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, що мав відбутися 02.10.2018, за 40 920,00
грн, у т. ч. ПДВ – 6820,00 грн.
Приватизовано шляхом викупу об’єкт державної власності окреме майно – нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м2, що розташована за адресою: 39712, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова, 54є, що перебуває на балансі ПСП «Майбородівське» (код
ЄДРПОУ 00845795). Приватизовано юридичною особою – ПСП «Майбородівське» (код ЄДРПОУ
00845795) відповідно до статті 16 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» за 15 240,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2540,00 грн.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею
608,0 м2, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – 8, приміщення 84, що перебуває
на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170.
Приватизовано фізичною особою – Бабенком Миколою Вікторовичем. Ціна, за якою придбано
об’єкт, становить 23 400 001,20 грн (двадцять три мільйони чотириста тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 3 900 000,20 грн (три мільйони дев’ятсот тисяч гривень 20 копійок).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 50,0 м2 на
третьому поверсі будівлі «Б-3» – новий аеровокзал ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе, бару,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи; початковий розмір орендної плати становить 16 784,75 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із
вартості майна – 1 327 032,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом
на 30.06.2018 (орендна ставка: 15 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 100 708,50
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача
20823070; рахунок 37316080000840. Банк отримувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна загальною площею 50,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2018 року порівняно зі
стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не
меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України
та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 11 місяців; страхування орендованого
майна протягом 10 робочих днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після
підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю
та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами
договору на проведення оцінки майна № 260/18 від 29.08.2018. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику
(ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не можуть
приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві
додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на
конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2.Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 150,0 м2 на 3-му поверсі в новому
аеровокзалі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» під літерою «Б-3» за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний Аеропорт «Львів» ім.
Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе, бару,
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; початковий розмір орендної плати становить 28 647,20 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – вересень 2018 року, виходячи із
вартості майна – 4 246 685,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на
30.06.2018 (орендна ставка: 8 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 171 883,20 грн
без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного вне-

ску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача
20823070; рахунок 37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна загальною площею 150,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2018 року порівняно зі
стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не
меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України
та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 11 місяців; страхування орендованого
майна протягом 10 робочих днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після
підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю
та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами
договору на проведення оцінки майна № 267/18 від 31.08.2018. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику
(ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не можуть
приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві
додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) о 12.00 на 11-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на
конкурс – за 3 рабочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для
об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи,
що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену
довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 у РВ ФДМУ по
Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по
Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – приміщення № 1, 2, 11 – 20, 22, 23, 27, 28 та частина приміщення
№ 26 загальною площею 683,2 м2 за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв
України, 93/1.
Балансоутримувач: філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну
«ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС».
Орган управління майном: Міністерство оборони України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.07.2018 становить 742537 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (серпень 2018 р.) становить 6390,69 грн без ПДВ при використанні під розміщення ветеринарної лікарні (44,8 м2) та ветеринарної аптеки (638,4 м2).
Основні умови конкурсу.
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – серпень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 6390,69 грн.
2. Використання орендованого майна під розміщення ветеринарної лікарні
(44,8 м2) та ветеринарної аптеки (638,4 м2).
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної плати протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди, який зараховується
в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
9. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки.
10. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення договору оренди.
12. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат
(38344,14 грн) шляхом перерахування коштів на рахунок: р/р 37315068016233
в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 20917284.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до
законодавства (у довільній формі); інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені в установленому порядку копії установчих документів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому непрозорому конверті (з написом «На
конкурс» та вказаною назвою і місцезнаходженням об’єкта оренди), запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з дати публікації з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-13, 47-89-82 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

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

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 за адресою:
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1 (фойє на 1-му поверсі корпусу № 8а),
що перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30 квітня 2018 року становить 94000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2018 року) становить 622,28 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи (гарячих напоїв та хлібобулочних виробів), (орендна ставка 8 %); сплата
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 3733,68 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс
рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одержувача
19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі
в конкурсі на право оренди нерухомого майна – загальною площею 6,0 м2, яке
розташоване за адресою: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 (фойє на
1-му поверсі корпусу № 8а) та перебуває на балансі Національного авіаційного
університету без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
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послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів
з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за
шість місяців; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом
10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення адміністративної будівлі, корпус 1,
літ. А, загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Національного
банку України, за адресою: м. Київ, просп. Науки, 7, реєстровий номер майна
00032106.292.КГМПХР021.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
30.06.2018 становить 40 013,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Національний банк
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2018 року) становить без урахування ПДВ 298,00 грн; мета використання: встановлення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 1788,00
грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання
банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі –
Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – ДКСУ,
м. Київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Науки, 7»; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно
зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами
конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів
з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі гарантійний внесок, який визначений
абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу
гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 35 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлові приміщення, розташовані на 1-му поверсі будівлі інженерного корпусу, літера Е, загальною площею 169,0 м2, що перебувають на
балансі ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, реєстровий номер майна
38283024.1.ЯНХЖФО011.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі висновком про вартість на
30.06.2018 становить 3373832,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2018 року) становить без урахування ПДВ 22334,76 грн; мета використання: розміщення
кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
134008,56 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 №906
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м.
Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одержувача 19030825; банк
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною площею 169,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51»;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в

оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення
або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного
бюджету та 30 % балансоутримувачу; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для
їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті
30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету
і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом
10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 4 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника) – (для об’єктів 2 – 3);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік з підтвердженням подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку з підтвердженням подання до органів Державної фіскальної
служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу
(кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договорів оренди нерухомого
державного майна, що відбулися 11.10.2018

1. За результатами відкритого засідання пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору оренди державного нерухомого майна: нежитлове приміщення – частина вмивальнику № 48 на 3-му поверсі 4 – 5-поверхової будівлі
громадського будинку (гуртожитку), інв. № 61436, літ. А-4, загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з переможцем конкурсу – ФОП Лесиком Д. О.
2. За результатами відкритого засідання пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про
укладання договору оренди державного нерухомого майна: нежитлове приміщення – частина кімнати № 14 (побутова), яка розташована на 3-му поверсі
9-поверхового громадського будинку (гуртожиток № 6), загальною площею
2,0 м2, інв. № Б 2418, літера за техпаспортом «А-9», за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 218, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з переможцем конкурсу – ФОП Лесиком Д. О.
3. За результатами відкритого засідання пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору оренди державного нерухомого майна: нежитлове приміщення – частина кімнати № 15 (вмивальник) розташована на 2-му поверсі 4/5поверхового громадського будинку (гуртожиток № 1), загальною площею 2,0 м2.
інв. № 70331, літера за техпаспортом «А-5», за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
10, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіо
електроніки, з переможцем конкурсу – ФОП Лесиком Д. О.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
підсумки конкурсу на право оренди державного майна

Враховуючи, що до Регіонального відділення надійшли пропозиції одного претендента, які повністю відповідають умовам конкурсу на право оренди
державного окремого індивідуально визначеного нерухомого майна – вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 23,9 м2 на першому поверсі
в будівлі курсантського екіпажу, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні,
25, що перебувають на балансі Херсонської державної морської академії, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з ФОП
Колгановим О. Г.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
підсумки конкурсу на право оренди державного майна,
що відбувся 12.10.2018

За результатами конкурсу на право оренди державного окремого
індивідуально визначеного нерухомого майна – групи інвентарних об’єктів
пансіонату «Явір», а саме: їдальні загальною площею 490,1 м2, реєстровий номер майна 009932225.4.БУШКСЛ141; промислового складу загальною площею 117,0 м2, реєстровий номер майна 00993225.4.БУШКСЛ140;
будинку відпочинку загальною площею 243,5 м2, реєстровий номер майна 00993225.4.БУШКСЛ139; вагону-будинку, реєстровий номер майна
00993225.4.МПОАРР005; трансформаторної підстанції за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, провулок Олексіївський, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», конкурсною комісією визнано переможцем конкурсу
ТОВ «КОМПАНІЯ СОЛАР НП ЮГ ЛТД».
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 276,6 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28,
військове містечко № 63, будівля № 74, рік побудови – 1984.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2018
становить 5 298 060,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 19 971,48 грн (без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2018 року за умови використання об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень площею 250,4 м2 –
під розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах та військових частинах (орендна ставка – 4 %);
частина нежитлових приміщень площею 22,2 м2 – під розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
(орендна ставка – 8 %); частина нежитлових приміщень площею 4,0 м2 – під
розміщення торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів (орендна
ставка – 18 %). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.

Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського.
Основні вимоги конкурсу та умови експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з
початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому
ніж дві місячні орендні плати, протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням
індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним);
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою під об’єктом
оренди та прилеглої території; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного
ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та
умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (к. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комплект документів,
передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності,
затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих

документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як
суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10) за адресою: м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28, в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач). Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право
укладення договору оренди державного
(військового) майна, що відбувся 16.10.2018

За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на право укладення договору оренди державного (військового) майна – нежитлових
вбудованих приміщень першого поверху (№ 1-116, 1-117) загальною площею
28,4 м2 в будівлі (літ. Ц) лікувального корпусу (інв. № 13) військового містечка
№ 1, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41б, визнано ТОВ «Вілла-Фарм».

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство водних
ресурсів

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
36415134, Вільнянське міжрайонне управління водного господарства, 70030, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Михайлівка, вул. Шкільна, 5, тел.: (061) 701-54-75,
701-54-76

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
36415134.4.ДЛСУУО107 Запорізька обл., Василівський
36,4
16 064,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
р-н, с. Новогупалівка, вул. Ценмайна (розміщення металотральна, 44
обробної дільниці)

реєстровий номер майна

Прибудова (Літ. А’) до будівлі
металообробної дільниці (Літ. А,
інв. № 10310016)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

37983323.1.АААДЕГ274

Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Соборності України, 17

1 Державна казначей- 37983323, Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської Нежитлові приміщення на 1-му
ська служба України області, 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17, тел. (05234) 5-32-90 поверсі адміністративної будівлі

115,65

505 159,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення відділення
банку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
01432761.101.ЮРИУАХ003 вул.Кременчуцька, 6, с. Розсо23,7
шенці, Полтавський р-н, Полтавська обл.
39394238.1.ИГБУЯО189; вул. Гоголя, 174/2, м. Миргород,
104,2
39394238.1.ИГБУЯО191 Полтавська обл.

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна служба Гео- 21044912, Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах Частина нежитлової будівлі
логії та надр України
державного геофізичного підприємства «Укргеофізика», вул. Кременчуцька, 6,
с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., тел. 59-05-43
2 Міністерство аграрної 39394238, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської Одноповерховий адміністративний будинок (літ. А-1)
політики України
продукції», вул. Стельмаха, 6а, м. Київ, тел. (044) 233-74-03
площею 102,2 м2 та вбиральня (літ. В-1) площею 2,0 м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
114 000,00

максимально можли- мета виковий строк оренди
ристання
2 роки 11 місяців Розміщення
офіса

360 100,00

2 роки 11 місяців

Офіс

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

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

1 Міністерство оборони України 38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», 79059, Львів-59,
вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64

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

реєстровий номер майна
33689922.15.АААААЖ677

загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди

місцезнаходження
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Павлюченка, 3

787,9

1 293 700,00

2 роки 6 місяців

мета використання
Розміщення складів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України

2

3

Міністерство
освіти і науки
України

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

найменування

02125544, Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, тел.: (0352) 43-60-01, 43-58-80
33680120, Тернопільський національний економічний
університет, 46020, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль,
тел.: (0352) 47-50-51, 47-58-55

Частина нежитлового приміщення цокольного поверху
головного навчального корпусу

Частина нежитлового приміщення ліфтового холу на
4-му поверсі 7-поверхового навчального корпусу № 5
юридичного факультету Тернопільського національного
економічного університету
02125544, Тернопільський національний педагогічний університет Частина нежитлового приміщення другого поверху гоімені Володимира Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тер- ловного навчального корпусу
нопіль, тел.: (0352) 43-60-01, 43-58-80

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
02125544.176.ГХНРСЧ058
вул. М. Кривоно138,5
995 829,00
са, 2, м. Тернопіль
реєстровий номер майна

33680120.1.ЮЧПШОГ025

вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль

5,17

27 793,00

02125544.176.ГХНРСЧ058

вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль

97,1

645 385,00

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного апарата, що
відпускає продовольчі товари, крім товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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
охорони здоров’я
України

01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел. (057)
707-73-80

Нежитлові приміщення – частина вестибуля (за технічним паспортом № 2) –
1,0 м2 та частина коридору (за технічним паспортом № 51) – 1,0 м2 на 1-му
поверсі 6-поверхового головного учбового корпусу, що є пам’яткою архітектури,
літ. за техпаспортом «А-6», інв. № 10310005

2 Державна судова
адміністрація
України

02894131, Апеляційний суду Харківської області, 61001,
м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, тел. (057)
751-92-23

Нежитлове приміщення – частина холу кімн. № 144б на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку, пам’ятка архітектури, інв.
№10310003, літ. «А-3»

3 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харківі науки України
ський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-00, 707-66-90

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019, літ. А-5

місцезнаходження
м. Харків, просп.
Науки, 4

02894131.1.ВОАНДТ009 м. Харків, майдан
Героїв Небесної Сотні, 36
–

м. Харків, пров. Дизайнерський, 4

загаль- вартість майна за максимальна пло- незалежною оцін- но можливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
2,0

23 000,00

10,0

92 800,00

2 роки
11 місяців

3,0

25 000,00

1 рік

мета використання

2 роки 364 дні Розміщення платіжних пристроїв (програмнотехнічних комплексів самообслуговування)

Розміщення кіоску з продажу: книг, газет і журна
лів, виданих іноземною мовою, на площі 1,0 м2
та з продажу книг, газет і журналів,
виданих українською мовою, на площі 9,0 м2
Розміщення побутових пральних машин

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

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

загальна вартість майна максимально
плоза незалежною можливий
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди

мета використання

1 Державна
02362894, Головне управління статистики у Хмельницьслужба статис- кій області, вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький,
тики України
29000, тел. (0382) 79-47-85

Приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі

02362894.1.АААДЕЖ347 вул. Миру, 36,
м. Деражня,
Хмельницька обл.

13,3

35 484,0

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування
населення (послуги з ремонту одягу)

2 Державна
02362894, Головне управління статистики у Хмельницьслужба статис- кій області, вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький,
тики України
Хмельницька обл., 29000, тел. (0382) 79-54-64

Приміщення на другому поверсі адмінбудівлі

02362894.1.АААДЕЖ347 вул. Миру, 36,
м. Деражня,
Хмельницька обл.

40,6

108 321,00

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса


№ 85 (1209)

22 жовтня 2018 року

4

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

3 Міністер36280860, Державне підприємство «Сільськогосподарство аграрної ське підприємство «Хмельницьке», с. Цвітоха, Славутполітики та
ський р-н, Хмельницька обл., 30014
продовольства
України

реєстровий номер
майна

найменування
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля вагової – 88,5 м2; будівля їдальні – 76,8 м2; будівля майстерні – 259,0 м2; будівля телятника № 1 – 1595,5 м2; будівля № 2 – 638,4 м2; будівля телятника № 3 –
918,3 м2; будівля телятника № 4 – 792,4 м2; будівля № 5 – 1231,8 м2; будівля корівника № 6 – 1800,1
км2; будівля свинарника № 3 – 439,6 м2; будівля свинарника з переходом – 361,5 м2; будівля свинарника № 1 – 581,5 м2; споруда навісу під зерно – 172,6 м2; споруда АВМ-зерносушки – 357,7 м2; споруда
літнього навісу № 2 – 703,5 м2; споруда літнього навісу № 1 – 703,5 м2; споруда сінника – 359,9 м2

–

місцезнаходження

загальна вартість майна максимально
плоза незалежною можливий
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди

с. Цвітоха, Сла11 080,6
вутський р-н,
Хмельницька обл.

1 754 391,00

15 років

мета використання
Розведення свійської птиці

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

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

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

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

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

найменування

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі адміністративної будівлі

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

мета використання

02363072.1. АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козелець,
вул. Соборності, 14

16,8

35 679,06

2 роки 364 дні

Для розміщення офіса

2 Міністерство оборони 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Ко- Нежитлові приміщення магазину
України
зелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
«Книжковий»

33689922.36.АААААЕВ299 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 52

99,4

147 184,89

2 роки 364 дні

94,4 м2 – для торгівлі продовольчими товарами; 5,0 м2 – для торгівлі товарами підакцизної групи

3 Міністерство оборони 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Ко- Нежитлові приміщення магазину
України
зелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
«Книжковий»

33689922.36.АААААЕВ299 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 52

50,3

75 086,17

2 роки 364 дні

Розміщення аптеки

4 Міністерство освіти і 02125668, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 16602, Чернігівська
науки України
обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, тел.: (04631) 7-19-67, 2-53-09

02125668.1. ВЖЦЦИУ008 Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Графська, 2

13,45

42 842,18

2 роки 364 дні

Для торгівлі канцелярськими
товарами

Частина приміщення фойє навчального корпусу № 2

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

1 Міністерство інформаційної політики України

00015332, УНІА «Укрінформ», 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,
8/16, тел. 279-81-52

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
на 1-му поверсі будівлі

2 Державне космічне агентство
України

14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання «КиївприНерухоме майно – нежитлові приміщення
лад», 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48; факс (044) (1, 2, 3 поверхи) 3-поверхової будівлі
456-02-16

3 Міністерство регіонального роз00294349, ДП «НДІБМВ», 03150, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68,
витку, будівництва та житловотел. (044) 425-56-32
комунального господарства України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
на 4-му поверсі лабораторного корпусу

4 Міністерство освіти і науки України 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82; тел./факс (044) 204-97-88

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
(на 2-му поверсі будівлі адміністративногосподарського корпусу № 33)

5 Генеральна прокуратура України

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (на 1-му поверсі гуртожитку)

26297233, Національна академія прокуратури України, 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 81б, тел. 206-00-51, факс 206-00-52

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

–

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 8/16

54,72

1 759 387,00
станом на 31.07.2018

11 місяців

Розміщення медіацентру

ОБРННР331

м. Київ, вул. Деснянська, 19а

670,3

11 794 160,00
станом на 31.08.2018

2 роки
11 місяців

Здобуття початкової загальної освіти, базової
загальної середньої дошкільної освіти, початкової освіти, інших видів освіти

12,0

211 000,00
станом на 30.06.2018

1 рік

Розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи

74,3

1 274 000,00
станом на 31.07.2018

1 рік

Дослідження та експериментальні розробки
у сфері біотехнологій

2,0

40 800,00
станом на 31.08.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення термінала самообслуговування
(банкомата)

00294349.1АААДДЛ116. м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
–

04080, м. Київ,
вул. Борщагівська,
146а

26297233.1. ГУЛЯЦЦ001 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 81б

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».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
службово-виробничої будівлі площею 2,0 м2 за адресою: 44332, Волинська
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
вул. Прикордонників, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 3,3526 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська сільська
рада за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Ягодин». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Особа – платник робіт з оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 100,1 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, що обліковується на балансі управління фінансів Луцької районної
державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта у зв’язку із зміною складу
об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс
(0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 643,0 м2 (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шевченка, 41. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 21.03.2016: 282 058,38 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
орієнтовно на 30.09.2018.Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, частини будівель – адміністративна. Особа – платник робіт з
оцінки – Сектор культури Луцької РДА Волинської області.
 3. Найменування об’єкта оцінки: адміністративний будинок (А-1)
загальною площею 294,1 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потапова,10, що обліковується на балансі державної установи «Центр
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон:(0332)
24-80-24. Телефакс:(0332)24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема
будівля площею від 200 м2 до 500 м2 – адміністративна. Особа – платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Волиньторгхліб».
 4. Найменування об’єкта оцінки: будинок для сушки одягу (Л-1) площею 44,6 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, що обліковується на балансі Державної установи «Луцький слідчий
ізолятор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Нестора Бурчака, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір
земельної ділянки, усього: 1,0684 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування слідчого ізолятора.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,66 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля площею до 300 м2 –
складська. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 5. Найменування об’єкта оцінки: асфальтне покриття площею 45,0 м2
за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, що обліковується на балансі Державної установи «Луцький слідчий ізолятор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака,
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
(0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього:
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1,0684 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування слідчого ізолятора. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме
майно – майданчики. Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина «Вежі радіорелейного зв’язку
ПС 330 кВ Луцьк Північна» площею 12 м2 та площадка на фундаментах цієї
вежі площею 2 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гущанська,
78 на території ПС 330 кВ «Луцьк Північна», що обліковується на балансі відокремленого підрозділу «Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гущанська, 78 на території ПС 330
кВ «Луцьк Північна». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 3,7386 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування трансформаторної підстанції
ПС 330 кВ «Луцьк -Північна» та магістральних ліній електропередач ПЛ-220 кВ
«Луцьк – Північна» – Ковель, ПЛ-220 кВ ДТЕС – «Луцьк – Південна» та ПЛ 220кВ
«Луцьк – Південна» – «Луцьк – Північна» з метою передачі та розподілення електроенергії. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
08.08.2018: 6 656 967,49 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – для встановлення передавальних пристроїв. Особа – платник робіт з оцінки – ПАТ «Київстар».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, в запечатаному
конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті
та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б
одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація
про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з
опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 102,4 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 (реєстровий номер
02070789.1.ОКМЕМЛ006), що перебуває на балансі Донбаської державної
машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Державний
навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною
площею 1 525,9 м2 комплексу авторемонтних майстерень (будівля Л), а
саме: приміщення моторного і токарного цехів площею 504,0 м2; приміщення
агрегатного складу площею 258,2 м2; частина приміщення профілакторію № 2
площею 763,7 м2, що перебувають на балансі ВП «Автомобіліст» ДП «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ 33505015). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 38. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: філія – ТОВ «Завод
композитних виробів». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 3,45 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, зокрема порівняної площі та функціонального призначення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 48,6 м2 цокольного поверху житлового будинку, що перебуває на балансі СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робочого постачання
«Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84180, Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Бубир Л. В. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 13,5 м2 цокольного поверху житлового будинку, що перебуває на
балансі СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робочого постачання «Енерготорг» (код за ЄДРПОУ 00132724). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84180,
Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців, 6. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Щербак Н. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх)
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця,
який подає конкурсну документацію.

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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею
10,5 м2 будівлі корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, бульв. Старий, 5/37. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ДП МВС України «Інформ-Ресурси».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення площею
22,9 м2 адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Державна інспекція енергетичного нагляду України»
ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Старовільська, 2. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ГО «Об’єднання організацій
роботодавців Житомирської області». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею
81,3 м2 на 1-му поверсі учбового корпусу № 3, що перебувають на балансі
Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Бавенко І. Й. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1 600,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20
лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної
діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, шляхом поштового відправлення на адресу: м Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 або до приймальні РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. ХХІІІ) площею 34,1 м2 підвального поверху будівлі (літ. А) гуртожитку № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 4. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
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 Росада І. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018. Подібними до об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн. Строк виконання робіт
з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
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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 31 жовтня 2018 року 17.00
(включно).
Конкурс відбудеться 06 листопада 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,9 м2
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Новокиївське шосе,
46, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центра МВС в Київській
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: АТ «Український Будівельно-інвестиційний Банк». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,5 м2 на
1-му поверсі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Новокиївське шосе, 46, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центра
МВС в Київській 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: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 3. Нежитлове приміщення загальною площею 82,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення аналогічного функціонального призначення.
 4. Гараж загальною площею 22,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58а, що перебуває на балансі управління Державної
казначейської служби України у Миронівському 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: Редакція районної газети «Миронівський край». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 5 280 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення складського призначення.
 5. Нежитлові приміщення в гуртожитку готельного типу «Вогник»
загальною площею 31,29 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н,
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3, що перебувають на балансі УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою внесення змін до договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Кириченко В. В. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торгівельного призначення.
 6. Приміщення № 1 будівлі складу (інв. № 1) загальною площею
20,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17,
що перебуває на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод».
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 «БРИГІТА-ТАУ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничо-складського призначення.
 7. Нежитлове приміщення загальною площею 10,1 м2 за адресою:
Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській 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 «Земприватцентр». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного та торговельного призначення.
 8. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Броварська», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.
АААДИИ669, загальною площею 0,396 м2 за адресою: Київська обл., Броварський район, с. Красилівка, вул. Димерська, 16, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3 080
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного
функціонального призначення.
 9. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції
330 кВ «Північна», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.АААДИИ696,
загальною площею 0,98 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Новопетрівська с/р, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Київські
магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3 080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення аналогічного функціонального призначення.
 10. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Білоцерківська», реєстровий номер за ЄРОДВ
00100227.37.АААДИИ667, загальною площею 0,792 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 10, що перебувають
на балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі»
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення
аналогічного функціонального призначення.
 11. Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Новокиївська», реєстровий номер за ЄРОДВ 00100227.37.
АААДИИ660, загальною площею 1,282 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Хотів, вул. Енергетиків, 1, що перебувають на балансі
Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПАТ «Київобленерго». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення аналогічного
функціонального призначення.
 12. Нерухоме майно – промисловий майданчик БП – 1 розміром
39 м×200 м загальною площею 7 800,0 м2 за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення,
що перебувають на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводженням з
радіоактивними відходами». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по
Київській області. Платник: ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 4 598 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 13. Нежитлові приміщення (літера «А»), а саме: веранда № ІІІ – 14,1 м2,
коридор № 1-1 – 15,9 м2, кабінет № 1-2 – 5,2 м2, кабінет № 1-3 – 13,4 м2, кабінет № 1-4 – 7,7 м2, вбиральня № 1-5 – 2,1 м2, коридор № 1-6 – 3,0 м2, кабінет
№ 1-7 – 6,2 м2, кабінет № 1-8 – 15,7 м2, кабінет № 1-9 – 5,0 м2, кабінет № 1-10 –
15,1 м2, кабінет № 1-11 – 2,1 м2, кабінет № 1-12 – 15,7 м2, коридор № 1-13 –
5,4 м2, кабінет № 1-14 – 22,2 м2, загальною площею 148,8 м2 на першому
поверсі за адресою: Київська область, м. Тетіїв, вул. Вишнева, 1, що перебувають на балансі ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Івашкевич В. В. Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3 777 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного, торговельно-адміністративного,
адміністративного призначення.

 14. Частини нежитлових приміщень загальною площею 535,3 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, що перебувають на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: КЗ КОР «КОЛІФКС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3
630 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, торговельного призначення.
 15. Нежитлове приміщення загальною площею 29,8 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро»
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору. Дата оцінки: 31.10.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: АТ «Укрексімбанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного та торговельно-адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190
в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 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 08.11.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50 (РВ ФДМУ по Київській області), кімн. 606, телефон
для довідок 200-25-29.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 20,0 м2 на
дев’ятому поверсі будівлі гуртожитку та частина даху будівлі гуртожитку
площею 5,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1, що перебувають на балансі Професійно-технічного училища № 16
м. Мала Виска. Найменування балансоутримувача: Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1. 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) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (тел.
(067) 520-06-76 Михайленко Анатолій). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення для встановлення обладнання операторів мобільного зв’язку та споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель призначені для розміщення пристроїв операторів мобільного зв’язку. Очікувана ціна надання послуг з
оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,50 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі комбінату
технічного обслуговування (літ. А-2) загальною площею 764,6 м2, приміщення гаража (літ. Б) загальною площею 143,3 м2, приміщення складу
(літ. Д) площею 45,4 м2, приміщення вбиральні (літ. Г) площею 3,7 м2,
приміщення складу ПММ площею 13,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 7, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс». Найменування балансоутримувача: Концерн «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 7. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, станом на 01.10.2018 тис. грн – 36,4. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки: 3 456,57 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 7.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Бабіч Єгор Юрійович,
тел. (050) 993-94-13. Подібними об’єктами є комплекси будівель подібного
функціонального призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 5,0 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває
на балансі Державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача: Державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена
Маланюка, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2018. Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена
Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: – ТОВ «Глобал
Канц» (тел. 99046-84-51). 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».
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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, по 05.11.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 09 листопада 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
8,6 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 10310001),
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Біловодському районі Луганської області. Місцезнаходження об’єкта:
92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Центральна, 126. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника
(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua Платник: ФОП Чмихало П. Г. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1 700 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 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: адміністративна, торговельно-адміністративна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурс відбудеться 06 листопада 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по
Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок
(06452) 4-23-48.

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 приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 1, 52 загальною площею 63,4 м2 на 1-му поверсі будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Миколаївська районна державна
адміністрація Львівської області, код за ЄДРПОУ 04056339. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл. м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 м2 (прибудова до житлового будинку). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахта Візейська», за ЄДРПОУ 39646625. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Соснівка, вул. Театральна, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-36-15138) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (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 приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
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, 255-38-55.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі наукової бібліотеки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Професорська, 1. Балансоутримувач:
НУ «Львівська політехніка». 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. Професорська, 1. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Панахид Роман Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 3.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені
І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Кольман-Коваль Інна Вікторівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 5.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені
І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Кольман-Коваль Інна Вікторівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною
площею 3,0 м2 на першому поверсі – 1,0 м2, на другому поверсі – 1,0 м2,
на третьому поверсі – 1,0 м2, в будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 у модульному павільйоні м/п «Мостиська» п/п «Шегині» загальною площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби,
201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н,
с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення ремонт
но-механічної майстерні загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів,
вул. Київська, 18. Балансоутримувач: ДП МОУ «Західвійськбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Романюк Василь Теодорович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 24,4 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхового будинку під
літ. «А-4». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Християнсько-прочанський центр «Паломник».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 164, 165
загальною площею 44,9 м2 на другому поверсі двоповерхової частини 2-4
поверхового адміністративного будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Наково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Кайзервальд».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 128 площею
32,0 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Балансоутримувач: Головне
управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Державне підприємство
«Центр державного земельного кадастру».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I півріччі 2018 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1 – 8 – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єктів
№ 4, 5, 7, 8, 9 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта № 6 – 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.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 54,4 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі головного
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
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 «Державний ощадний банк 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).
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічного коледжу імені Івана
Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20.
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 – ФОП Козін Д. Е.
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: нежитлове вбудоване приміщення
площею 21,7 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального містецтва місцевого значення «Будинок повітового земства» (балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка). Об’єкт розташований
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. 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
«ВЕЛЕС». 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, яка є пам’яткою).
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 23,6 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та
монументального містецтва місцевого значення «Будинок повітового
земства» (балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка). Об’єкт
розташований на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська,
51. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
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 – ФОП Венгер В. М. 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, яка є пам’яткою).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та
організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів
та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 14 листопада 2018 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 08 листопада 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’єкта
Назва об’єкта оцінки,
Залишко№
Дата
Вид варйого місцезнаходження та найменування
ва вартість
з/п
оцінки
тості
балансоутримувача
об’єкта, грн
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Гідротехнічні споруди ставу Жабинці № 1 31.10.18 Ринкова 0,0
загальною площею 16,0 га, що включає в
вартість
себе: земельну дамбу, шлюз регулятор,
аварійний шлюз, верховину за адресою:
с. Жабинці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба»

Платник

Фізична
особа – підприємець Саранчук Сергій
Павлович

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 дого-
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відомості
приватизації

ворів) 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, – 5 800,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
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.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
під’їзна залізнична колія станції Кременець загальною довжиною 1 800 м
(ходова-вантажна колія № 17 довжиною 1 424 м (від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211, до упору); вантажна колія
№ 18 довжиною 376 м (від стрілочного переводу № 211 до межі), яка в
процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький
міжрайпостач». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 47003, Тернопільська обл.,
м. Кременець, вул. Березина, 77к. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта малої приватизації з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 31.12.2017: 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9921
га. Місце розташування земельної ділянки: 47003, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березина, 77к. Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація будівель і споруд залізничного транспорту і обслуговування
під’їзної залізничної колії. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 649 946,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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, – 4 500,00 грн. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – залізничні колії.
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

 І. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – обладнання: міні-маслоцех (інв. № 261), м’ясорубка (інв. № 264),
фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв. № 265), шприц вакуумний
(інв. № 262). Балансоутримувач – ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл.,
смт Коротич. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта, що приватизується шляхом викупу. Основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): міні-маслоцех (інв. № 261), м’ясорубка (інв.
№ 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв. № 265), шприц вакуумний
(інв. № 262). Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
на 31.12.2017 балансова вартість становить 0,00 грн. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки:
орієнтовно 31.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 3 500
грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів. Подібні об’єкти: обладнання.
Замовник та платник оцінки: РВ ФДМУ по Харківській області.
ІІ. Об’єкти оренди.
№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета провеДата оцінки
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
1 Нежитлова одноповерхова будівля
На дату ВизначенНСП-7 Безлюдовської ЗС Безлюдоукладення ня вартості
вської ЕД, інв. № 101330166, літ. «А-1», договору об’єкта орензагальною площею 177,0 м2 за адрена про- ди з метою
ведення передачі в
сою: Харківська обл., смт Васищеве,
вул. Польова, 25, що перебуває на ба- незалежної оренду
оцінки
лансі Харківського міжрайонного управління водного господарства, 01033674,
тел.: (057) 749-62-63, 749-62-39

№ 85 (1209)

Очікувана
Інформація найбільша
про плат- ціна надання
послуг з
ника
оцінки/грн
ФОП Стад3 200
нюк Л. В.

Продовження таблиці
Очікувана
Інформація найбільша
№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета провепро плат- ціна надання
Дата оцінки
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
послуг з
ника
оцінки/грн
2 Нежитлове приміщення – кімн.
На дату ВизначенФОП
№ 4, 5 на цокольному поверсі
укладення ня вартості
Мамут О. В.
4-поверхового головного учбового
договору об’єкта оренкорпусу № 1, інв. № 0004530, реєна про- ди з метою
стровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, ведення передачі в
літ. «А-4», загальною площею 77,6 м2 незалежної оренду
за адресою: Харківська обл., Дергаоцінки
чівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1, що перебуває
на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. 0576357473

2 700

3 Нежитлові приміщення кімнати
(0-24, 0-25) в 5-поверховій будівлі
гуртожитку № 1 (Гігант) загальною
площею 7,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79, що перебуває на
балансі НТУ «ХПІ», 02071180

2 200

27.09.18

ВизначенТОВ фірма
ня вартості
«Градо»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

4 Нежитлове приміщення – часНа дату ВизначенФОП Рія
тина кімн. № 64 на 1-му поверсі
укладення ня вартості
ко І. Т.
3-поверхової будівлі учбового корпусу, договору об’єкта оренінв. № 101310008, літ. «А-3», загальна про- ди з метою
ною площею 11,9 м2 за адресою:
ведення передачі в
м. Харків, вул. Плеханівська, 79, Хар- незалежної оренду
ківського машинобудівного коледжу,
оцінки
24281593, тел. (057) 737-23-30

2 200

5 Нежитлове приміщення – кімн.
На дату ВизначенФОП Рія
№ 1-101 на 1-му поверсі
укладення ня вартості
ко І. Т.
4-поверхової будівлі учбового корпу- договору об’єкта оренсу, інв. № 101310005, літ. «А-4», зана про- ди з метою
гальною площею 40,1 м2 за адресою: ведення передачі в
м. Харків, вул. Генерала Момота, 5, незалежної оренду
що перебуває на балансі Харківського
оцінки
машинобудівного коледжу, 24281593,
тел. (057) 737-23-30

2200

6 Нежитлове приміщення-кім. № 1-57 на 21.08.18 ВизначенФОП Рія
першому поверсі 6-поверхового гурня вартості
ко І. Т.
тожитку, інв. № 022665, реєстровий
об’єкта з
№ 08571096.1.АААДИА922, загальною
метою продоплощею 27,0 м2 за адресою: м. Харків,
вження догопросп. Льва Ландау (П’ятидесятиріччя
вору оренди
СРСР), 27, що перебуває на балансі
Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
тел. (057) 739-81-81

2 200

7 Частина холу 1-го поверху
3-поверхового будинку навчального
корпусу загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Куликівська, 12, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. 706-35-81

02.11.18 ВизначенФОП Нечи
ня вартості
порен
об’єкта з
ко С. О.
метою продовження договору оренди

2 200

8 Частина холу 2-го поверху
5-поверхового будинку навчального
корпусу коледжу загальною площею
2,0 м2 за адресою:м. Харків, вул. О.
Невського, 18, що перебуває на
балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936,
тел. 706-35-81

02.11.18 ВизначенФОП Нечи
ня вартості
порен
об’єкта з
ко С. О.
метою продовження договору оренди

2 200

9 Частина холу 1-го поверху
3-поверхового будинку навчального
корпусу площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Блюхера, 4, що перебуває на балансі Національного
фармацевтичного університету, код
02010936, к.т.706-35-81.

02.11.18 ВизначенФОП Нечи
ня вартості
порен
об’єкта з
ко С. О.
метою продовження договору оренди

2 200

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 18
На дату ВизначенТОВ «НВФ
на першому поверсі 10-поверхового
укладення ня вартості
СКАД»
адміністративно-побутового блоку, інв. договору об’єкта орен№ 125636, реєстровий № КЕРГКЖ032, на про- ди з метою
літ. «К-10», загальною площею 36,8 м2 ведення передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Катеринин- незалежної оренду
ська, 40/42, що перебуває на балансі
оцінки
Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел.: (057)
733-11-80, 733-12-13

2 200

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 16На дату ВизначенТОВ «НВФ
20 на другому поверсі 10-поверхового укладення ня вартості
СКАД»
адміністративно-побутового блоку, інв. договору об’єкта орен№ 125636, реєстровий № КЕРГКЖ032, на про- ди з метою
літ. «К-10», загальною площею 15,7 м2 ведення передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Катеринезалежної оренду
нинська, 40/42, що перебувають на
оцінки
балансі Державного підприємства
Науково-дослідний технологічний
інститут приладобудування, 14310589,
тел.: (057) 733-11-80, 733-12-13

2 200

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 9
На дату ВизначенФОП Харна першому поверсі 4-поверхової
укладення ня вартості
ченко О. М.
будівлі виробничого корпусу, інв.
договору об’єкта орен№ 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, на про- ди з метою
літ. «П-4», загальною площею 62,8 м2
ведення передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Катеринин- незалежної оренду
ська, 40/42, що перебуває на балансі
оцінки
Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел.: (057)
733-11-80, 733-12-13

2 200

13 Нежитлове приміщення – кімн. № 10
На дату ВизначенФОП Козина першому поверсі 4-поверхової
укладення ня вартості
рева Н. І.
будівлі виробничого корпусу, інв.
договору об’єкта орен№ 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, на про- ди з метою
літ. «П-4», загальною площею 72,5 м2
ведення передачі в
за адресою: м. Харків, вул. Катеринин- незалежної оренду
ська, 40/42, що перебуває на балансі
оцінки
Державного підприємства Науководослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел.: (057)
733-11-80, 733-12-13

2 200

14 Ділянка покрівлі – 15,0 м2, частина
05.11.18 ВизначенПрАТ «ВФ
технічного поверху – 15,0 м2 11ня вартості
Україна»
поверхового учбово-лабораторного
об’єкта з
корпусу (інв. № 10310016) загальною
метою продоплощею 30,0 м2 за адресою: м. Харвження догоків, вул. Амосова, 58, що перебуває
вору оренди
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, ідентифікаційний 01896872, тел. 711-35-56,
711-03-45

2 200

15 Нежитлові приміщення – кімн. з
На дату ВизначенТОВ «ЕВГ –
№ 1-134 до № 1-144 включно на пер- укладення ня вартості
КОМП»
шому поверсі 5-поверхового будинку
договору об’єкта оренгуртожитку та нежитлових приміщень
на про- ди з метою
для адміністративно-управлінських
ведення передачі в
служб, торгівлі, фізкультурнонезалежної оренду
оздоровчих занять, побутового обслуоцінки
говування, громадського харчування, що є пам’яткою архітектури, інв.
№ 10132000001, літ. «Б-5», загальною
площею 165,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00

2 700

Продовження таблиці
Очікувана
Інформація найбільша
№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета провепро плат- ціна надання
Дата оцінки
з/п місцезнаходження, балансоутримувач
дення оцінки
послуг з
ника
оцінки/грн
16 Нежитлові приміщення на технічному
поверсі площею 12,4 м2 та майданчик
на покрівлі площею 9,0 м2 на даху
учбово-лабораторного корпусу МЕТ –
семиповерховій загальною площею
21,4 м2 за адресою: м. Харків, узвіз
Куликівський, 12, що перебувають на
балансі Харківського національного
університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 2071151,
тел. 706-15-37

24.10.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Приватне
акціонерне
товариство
«Київстар»

2 200

17 Частина коридору 1-го поверху 4-по
28.10.18 ВизначенФОП Неверхового учбового корпусу «В» (інв.
ня вартості
чипоренко
2
№ 102004) загальною площею 2,0 м
об’єкта з
С. О.
метою продоза адресою: м. Харків, вул. Трінклера,
вження дого12, що перебуває на балансі Харківвору оренди
ського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80

2 200

18 Нежитлові приміщення – кімн. № 52,
36 у підвалі двоповерхової адміністративної будівлі (пам’ятник архітектури),
інв. № 10301001, літ. «А-2», реєстровий номер 23315491.1.АААДИБ433,
загальною площею 49,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць,
13, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в
Харківській області, 40108599,
тел.: 700-29-16, 700-29-32

2 200

03.10.18 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Харківське
обласне
комунальне
підприємство «Молодіжний
академічний
симфонічний оркестр
«Слобожанський»

Замовником по вищеперерахованих об’єктах оренди виступає РВ ФДМУ
по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а
також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії
договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в
органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною
радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).
Зокрема подібними об’єктами до об’єктів оцінки: окрема нежитлова будівля –
нежитлова будівля; ділянка (майданчик) покрівлі будівлі – ділянка (майданчик)
покрівлі будівлі.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг
з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 98,2 м2
на першому поверсі будівлі поліклініки (лікарні з поліклінікою). Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по
Хмельницькій області». Місцезнаходження об’єкта: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мединський Ігор
Валентинович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є
приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 8,7 м2 на першому
поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров.
Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.10.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Нечаєв Андрій Миколайович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. 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 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45
(приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,95 м2

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

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

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі
змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на
аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4 300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного житлового будинку для роботи
з дітьми. Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська,
30. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
об’єкти незавершеного будівництва.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене
будівництво лазні-пральні (на 20 місць). Балансоутримувач: ПАТ «Блок
Агро світ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10. Мета проведення оцінки: приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 4 300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 05 листопада 2018 року о 15.00 у РВ ФДМУ по
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320,
тел. для довідок (0462) 67-28-18.
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приватизації

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення стартової ціни для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на
50 автомобілів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Охтирська,
5 – 17. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: 30,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.1997.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки:
30.11.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурс відбудеться 07 листопада 2018 року об 11.30 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 01 листопада 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
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 07 листопада 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
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).
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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
973 951,00 грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2018.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на
400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн
(за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2018. Комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 07 листопада 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 01 листопада 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
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 07 листопада 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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної ділянки) – кафе на 50 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 02092,
м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
9 500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва (без земельної
ділянки) – розширення виробничої бази ДВП «Будремкомплект». Місце

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

знаходження об’єкта оцінки: 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки:
30.11.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 07 листопада 2018 року об 11.15 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 01 листопада 2018 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
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 СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 07 листопада 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.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 17.10.2018 № 12/01-135-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності –
їдальня, що розташована за адресою: м. Дніпро, острів Файнберга, 11 та перебуває на балансі Філії «Дніпропетровський річковий порт» ПрАТ «Судноплавна
компанія «Укррічфлот» (код ЄДРПОУ 24986218).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Львівській області від 16.10.2018 № 01508 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності:
окремого майна – нежитлового приміщення телерадіоательє площею
359,3 м2 (прибудова до житлового будинку) за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Театральна, 15, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта «Візейська» (код ЄДРПОУ 39646625),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Рівненській області від 17.10.2018 № 486 внесено зміни
до наказу РВ ФДМУ по Рівненській області від 24.04.2018 № 193 «Про
прийняте рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна», а саме: приватизувати об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівлю складу загальною площею 231,1 м2, яка перебуває на балансі ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (реорганізоване
у ТОВ «СТП Екоресурс»), код за ЄДРПОУ 00906781, за адресою: 35442,
Рівненська область, Гощанський район, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а,
шляхом викупу.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Тернопільській області від 16.10.2018 № 00595 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – під’їзної залізничної колії станції
Кременець загальною довжиною 1800 м (ходова-вантажна колія № 17
довжиною 1424 м (від стрілочного переводу № 205, через стрілки
№ 207, 209, 211, до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від
стрілочного переводу № 211 до межі), що в процесі приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач»,
ліквідованого як юридична особа, що знаходиться за адресою: вул.
Березина, 77к, м. Кременець, Тернопільська область, 47003, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Харківській області від 16 жовтня 2018 року № 2168 прий
нято рішення про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації – окреме майно – обладнання: міні-маслоцех (інв. № 261),
м’ясорубка (інв. № 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв.
№ 265), шприц вакуумний (інв. № 262) за адресою: Харківська обл.,
смт Коротич. Балансоутримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (код
ЄДРПОУ 05471230).






ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області від 16 жовтня 2018 року № 2169 внесено зміни
до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 877 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», зі змінами,
внесеними наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 13.08.2018 № 1603 «Про внесення змін
до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській області від 24.04.2018 № 877 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: визначено спосіб
приватизації об’єкта малої приватизації незавершеного будівництва –
їдальня з теплицею за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є – продаж на аукціоні без умов.
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