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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації державної
власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Берегівський
кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський
кар’єр», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 17 січня 2018 року № 6 (1130) на
стор. 1 у рубриці «Продаж об’єктів групи А»,
абзаци такого змісту:
«Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ
по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ
по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 1 471 320,00 грн, що
становить 10 % початкової ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172
в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.»
замінити абзацами такого змісту:
«Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних та юридичних осіб – резидентів України; грошові кошти в
національній валюті або вільно конвертованій
валюті на загальних підставах з поданням відомостей про джерела надходження коштів – для
нерезидентів України.
Для резидентів та нерезидентів України – плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Для резидентів та нерезидентів України – грошові кошти в розмірі 1 471 320,00 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172
в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
У разі внесення нерезидентами України вищезазначених платежів (плата за реєстрацію заяви
та грошові кошти, що становлять 10 % початкової
ціни об’єкта ) у вільно конвертованій валюті, кошти перераховуються за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним
банком України на дату внесення платежів на
рахунок № 25202053800058 в євро, відкритий в
ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород, МФО 312378.
Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області,
код 22111310.».
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Продаж об’єктів групи А
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 19.01.2018 № 91)

Запорізька область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький інститут сільськогосподарського
машинобудування» за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Найменування об’єкта: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі:
насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25,
№ 4 (у т. ч. трубопроводи – 366 пог. м).
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпочинку «Лісова поляна».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 39 157,00 грн, ПДВ – 7 831,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 46 988,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу
відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 4 698,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в аукціоні та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168,
МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 02.03.2018,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти
зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва
з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка (826,0 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1960. Будівля
побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826,0 м2. Технічні характеристики: фундамент
стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені;
перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; дах – двоскатний; підлога дощата; прорізи – ві-

Продаж об’єктів групи Д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Харківська область
Житловий будинок разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ДП «Куп’янське лісове
господарство», за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7. Приватизовано юридичною особою за 123 552,00 грн, у т. ч. ПДВ – 20 592,00 грн: вартість земельної ділянки –
47 124,00 грн, у т. ч. ПДВ – 7 854,00 грн, вартість об’єкта незавершеного будівництва – 76 428,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 12 738,00 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – лазня разом із
земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а. Балансоутримувач: відсутній.

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

конні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані.
Загальний і фізичний стан основних конструктивних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 729 358,00 грн, ПДВ: 145 871,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 875 229,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 87 522,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 87 522,96 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 20 лютого
2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля недіючої лазні (137,6 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код за ЄДРПОУ
05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності – ІІІ. Технічні характеристики: фундамент
стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; підлога дощата, плитка; прорізи дерев’яні подвійні стулчасті.
Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 156 451,00 грн, ПДВ: 31 290,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 187 741,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 18 774,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від почат
кової ціни об’єкта приватизації в сумі 18 774,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 20 лютого
2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-49
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво одноповерхової цегляної будівлі загальною площею 109,1 м2. По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент, стіни, перегородки,
перекриття, покрівля, стіни частково оштукатурені, вікна та двері дерев’яні, інженерні мережі відсутні.
Рівень будівельної готовності – 70 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0300 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824486401:02:001:0057, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови.
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Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – лазні разом із земельною
ділянкою без урахування ПДВ – 28 223,00 грн (двадцять вісім тисяч двісті двадцять
три тисячі гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – лазні –
20 729,00 грн (двадцять тисяч сімсот двадцять дев’ять гривень 00 копійок); земельної ділянки – 7 494,00 грн (сім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 00 копійок).
ПДВ – 5 644,60 грн (п’ять тисяч шістсот сорок чотири гривні 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 33 867,60 грн (тридцять три тисячі вісімсот шістдесят сім тисяч гривень 60 копійок), у т. ч.: об’єкта
незавершеного будівництва – лазні – 24 874,80 грн (двадцять чотири тисячі вісімсот
сімдесят чотири гривні 80 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 8 992,80 грн
(вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 80 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання–
передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом
трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну
ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ
по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати
земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним
законодавством України. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 3 386,76 грн (три тисячі триста вісімдесят шість гривень 76 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються
на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 лютого 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 02 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. Заява на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: основна двоповерхова частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін (5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по кутах
380+24+280 = 684 см, товщиною стіни в 1,5 цегли. Вікна: 160х60см – 4 од., 150х50см –
2 од. Двері: 160х270 см – 2 од., 120х220 см – 2 од. Прибудова одноповерхова 1НФ
(250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2) = 12,8 м, висотою стіни по кутах 280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна:160х60 см – 2 од. Двері: 160х220 см – 1 од. Фундамент
залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі плити перекриття типу ПК3312-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 – 1 шт., з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3 шт.; шифер – 54 м2, металеві решітки – 3,3 м2, металеві
сходи – 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.
Земельна ділянка: землі сільськогосподарського призначення.
Ціна об’єкта без ПДВ – 22 386,00 грн, ПДВ – 4 477,20 грн,
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 686,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача:
Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н,
с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання

умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 23 лютого 2018 року, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.02.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також, докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою державної власності, на якій він розташований
hh Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська,87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані
0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна дорога
асфальтована. Роботи щодо водо-, тепло-, електропостачання, каналізації, благоустрою
території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної
форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне
заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі)
повністю відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій
земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель:землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 026 804,00 грн (один
мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 623 363,00 грн (шістсот двадцять три тисячі триста шістдесят три
гривні), земельної ділянки – 403 441,00 грн (чотириста три тисячі чотириста сорок
одна гривня).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 232 164,80 грн
(один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні 80 коп.),
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч
тридцять п’ять гривень 60 коп.), земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять гривень 20 коп.).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового
використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним
законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити
право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва
об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одер-

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (разом із земельною ділянкою)
hh Назва об’єкта: медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Балансотримач: ПрАТ «Немирівське АТП-10547», код за ЄДРПОУ 05460924; 22800,
Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1954 р. п., загальною площею
32,5 м2, розташована на території підприємства, перебуває в незадовільному стані, не
використовується. До скаду обладнання входять: апарат УВЧ 1986 р. в. – 1 шт.; медінструмент 1986 р. в., а саме: стоматологічне дзеркало – 3 шт., стоматологічний зонд – 2
шт., стоматологічний шпатель – 1 шт., лоток медичний – 2 шт., стоматологічні бори – 85
шт. Обладнання не експлуатується, перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0074 га. Кадастровий
номер 0523010100:01:009:0515. Категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення 12.08 – для
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Земельна ділянка обтяжена охоронною зоною навколо (вздовж)
ЛЕП-0,4 кВ площею 0,0030 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 27 553,00 грн, у т. ч. вартість будівлі – 18 859,00 грн; вартість земельної ділянки – 8 441,00 грн; вартість обладнання – 253,00 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціонах в електронній формі
об’єктів державної власності
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання
сировини.
Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: будівля прямокутної форми.
Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми-Глухів.
Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень
будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія
не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 590,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т. ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта
приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення виконувати
вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 16 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542)
36-21-83.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 280-42-32

Продаж об’єктів групи Ж
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

жувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 23 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 лютого 2018 року до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ПДВ – 5 510,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 33 063,60 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 22 630,80 грн; вартість земельної ділянки – 10 129,20 грн;
вартість обладнання – 303,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із
земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередавання; можливе перепрофілювання об’єкта; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів та вимог
державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки; подальше
відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 330,64 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 306,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.02.2018 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24, тел. 67-26-08.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт
державної власності, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (визначення
меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка, погодження документації із землеустрою відповідно до вимог
чинного земельного законодавства, передача на державну експертизу та отримання
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та
отримання витягу з Державного земельного кадастру, затвердження документації із
землеустрою органами державної влади та місцевого самоврядування, підготовка
інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно групи А– будівля кузні загальною площею
78,2 м2 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 200.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,1000 га).
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Земельна ділянка належить до земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення Корецької міської ради.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.08.2017 № 1354
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 08.09.2017 № 371 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А, разом із земельною ділянкою».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена в
установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою; витяг із Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Умови конкурсу: претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами
і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за
№ 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку

у паспорті (для претендента – фізичної особи підприємця); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);
проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт та інших документів на вимогу РВ ФДМУ по Рівненській
області; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на
обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами
і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за
№ 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням податку
на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а строк виконання робіт зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 21.02.2018 до 17.00.
Конкурс буде проведено 01.03.2018 об 11.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).
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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ 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
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Кафетерій з кімнатою
–
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н,
112,5
524 661,00
1 рік
Розміщення кафе, що здійснює
відпочинку Б-1
с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а
продаж товарів підакцизної групи
найменування

1 Міністерство інфра- 21536845, Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтоструктури України сервіс», 07362, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50, тел.: (04598) 264-00-70, 264-89-63

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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 енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
3 Міністерство внутрішніх справ
України
4 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
5 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

найменування

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, вул. Європейська, 15,
тел. (056) 756-82-09
04653199, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел.: 285-08-97, 285-45-86
08679385, Автогосподарство ГУ МВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпро, просп.
Богдана Хмельницького, 146, тел. 763-00-48
04011650, Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, тел. 742-88-34
04653199, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел.: 285-08-97, 285-45-86

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлові вбудовані
приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можливий
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європей100,67
872 708,00
2 роки 11 місяців
ська, 15
04653199.6.АААДЕБ668 м. Дніпро, вул. В’ячеслава 164,12
1 422 565,00
2 роки 11 місяців
Липинського, 7
–
м. Дніпро, просп. Богдана
121,4
236 487,00
2 роки 364 дні
Хмельницького, 146
1426480412101
м. Дніпро, вул. Староко782,8
8 519 995,00
2 роки 364 дні
зацька, 34
–
м. Дніпро, вул. В’ячеслава
48,8
456 990,00
2 роки 11 місяців
Липинського, 7
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Розміщення органу місцевого самоврядування
Інше використання нерухомого майна (розміщення лабораторії з випробування колісних транспортних засобів)
Розміщення офісних приміщень
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторькі роботи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
1 РВ ФДМУ по Житомир- 0673033, ДП «Головинський кар’єр», Черняхівський р-н,
ській області
смт Головине, вул. Адміністративна, 8, тел. (067) 410-47-77
2 Державна служба України 02571735, Поліське державне підприємство геодезії, карз питань геодезії, карто- тографії та кадастру «Поліськгеодезкартографія», 10029,
графії та кадастру
м. Житомир, вул. Монтана, 18

№
Назва органу управління
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнаходження
майна
Нежитлові приміщення в будівлі клубу
40673033.1.ЧЧЦЧРХ013 Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Адміністративна, 8
Нежитлове приміщення (1-4 – гараж) в будівлі складу (літ. Д), нежитлове приміщення (1-1 –
–
м. Житомир, вул. Монтана, 18
моторний цех) в будівлі гаражів (літ. Г), нежитлові приміщення (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) в будівлі гаража на 5 автомобілів (літ. З) та нежитлові приміщення будівлі прохідної (літ. Ж)

загальна
площа, м2
50,1

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
89 128,00

95,1; 32,6;
187,9; 10,7

105 423,00;
36 139,00; 208 296,00;
11 861,00

найменування

максимально можли- мета викорисвий строк оренди
тання
2 роки 364 дні
Розміщення
аптеки
До 5 років
Розміщення
автомайстерні

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

01242892, ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж», 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43, тел. (061) 224-08-97
02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 72316, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194, тел.: (0619) 41-94-54, 7-10-38

Частини нежитлових приміщень № 87 (38,7 м2), № 89 (14,0 м2),
приміщення № 88 будівлі їдальні (літ. А’)
Нежитлові приміщення № 3, 4 1-го поверху триповерхової будівлі
учбового корпусу (літ. А-3)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
__
м. Запоріжжя, вул. Незалежної
85,0
295 815,00
2 роки 364 дні
України, 43
__
Запорізька обл., м. Меліто42,2
127 670,00
2 роки 364 дні
поль, вул. Лютнева, 194

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, 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: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство освіти 3069529, Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська, 76018, м. Івано-Франківськ, Частина приміщення на 1-му поверсі
і науки України
вул. Пасічна,10а, тел. (03422) 58-05-10
будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
–
м. Івано-Франківськ,
156,5
562 305,00
2 роки 11 місяців
Виготовлення
вул. Пасічна, 10а
на 30.11.2017
меблів

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

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, (044) 281-70-22

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
Приміщення №175,176 та частини приміщення № 226 на
__
Київська обл., м. Борис47,0
4 399 334,00
3-му поверсі пасажирського термінала «D»
піль, Аеропорт
Частина приміщення № 220 на 3-му поверсі пасажир__
Київська обл., м. Борис4,15
405 311,00
ського термінала «D»
піль, Аеропорт
найменування

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних об’єктів з продажу преси, періодичних
видань та товарів широкого вжитку
2 роки 11 місяців
Розміщення сервісного центру з надання додаткових послуг щодо
підвищення рівня обслуговування пасажирів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти 34716922, ДВНЗ «Університет банківської справи», 04070,
і науки України
м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Нежитлові приміщення будівлі
–
м. Львів, просп.
1 382,1
25 276 938,00
10 років
Розміщення науково-дослідної установи (інд. 1-28, 30-32, 34, 36(інд.1-41 та І-ХХVІ)
Т. Шевченка, 9
станом на 30.11.2017
40), бібліотеки (інд. ХІХ-ХХVІ, 29, 33, 35, 41), архіву (інд. І-ХVІІІ)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
13884845, Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут телеНежитлові приміщення в будівлі ІЛК згідно з техпаспортом
13884845.1.АААДКЖ.276 м. Одеса, вул. Мечникова, 132
53,1
305 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення ділянки по фарбуванню метавізійної техніки», 65028, м. Одеса, вул. Мечникова, 132
літ. «А»
левих виробів та трафаретної печаті
01128110, Державне підприємство «Державний проектно-вишувальний та науково- Нежитлове приміщення № 246 – 249 п’ятого поверху службово–
м. Одеса, просп. Шевченка, 12
76,6
806 358,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
дослідний інститут морського транспорту», 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12
адміністративного корпусу
01128110, Державне підприємство «Державний проектно-вишувальний та науково- Нежитлові приміщення № 61– 64, 66, 66 – 67 на 1-му поверху
–
м. Одеса, просп. Шевченка, 12
293,9
4 371 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продослідний інститут морського транспорту», 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12
п’ятиповерхової будівлі службово-лабораторного корпусу
даж підакцизних товарів
38727770, Ізмаїльська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
Нежитлові приміщення № 92 – 97, 99, 101–109, 116 в будівлі
38727770.5.УГАУМЛ240 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. На- 297,0
1 060 183,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж
портів України», 68609, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Набережна, Лукі Капікраяна, 4 ресторану «Нептун»
бережна, Лукі Капікраяна, 4
підакцизних товарів
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

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

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

Назва органу
управління

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

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

1 Державна служба 02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001,
статистики України вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-50-31, 52-23-92

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення, поз. 2-9, – 10,8 м2 та поз. 2-11 – 10,9 м2 другого
поверху будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі

02362374.1.АААДЕЖ256

місцезнаходження
вул. Степана Бандери, 19а,
м. Борщів, Тернопільська обл.

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
21,7

66 320,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення службових
кабінетів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
3 Міністерство оборони
України
4 Державне управління
справами

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, м. Харків,
вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків, вул. Космічна,
21а, тел.: (057) 701-14-26, 701-07-29

Одноповерхова будівля магазину (збірно-розбірний павільйон),
інв. № 17, літ. А
Нежитлові приміщення – кімн. № 14,15, 19, 20 на 1-му поверсі
12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12

08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
23322597, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 61001,
м. Харків, просп. Московський, 75, тел.: (057) 732-32-66, 732-96-85
38855349, Державний університет телекомунікацій, 03110, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 249-25-29
02128365, Харківський державний автотранспортний коледж, 61003,
м. Харків, мкр-н Конституції, 28, тел.: (057) 731-28-72, 731-25-88

Частина одноповерхового навісу № 42, інв. № 42

5 Міністерство овіти
і науки України
6 Міністерство овіти
і науки України
7 Міністерство овіти
і науки України
8 Міністерство овіти
і науки України
9 Міністерство овіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна
на пло- за незалежною
місцезнаходження
ща, м2 оцінкою, грн
33689922.33.АААЖЛБ399 Харківська обл., м. Чугу- 74,7
447 700,00
їв, бульв. Комарова, 1п
02497980.1.АААДДК930 м. Харків, вул. Косміч112,3
780 600,00
на, 21а

реєстровий номер майна

–
м. Харків, вул. Цементна, 3
Частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі
23322597.1.ХПШРЛК001 м. Харків, просп. Мос6-поверхової учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6, інв.
ковський, 75
№10310001
Нежитлові приміщення – кімн. № 11, 12 у підвальному приміщен- 38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Полтавні 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3
ський шлях, 188а
Нежитлове приміщення – кімн. № 87 на 1-му поверсі
–
м. Харків, майдан Кон3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 81771, літ. А-3,
ституції, 28
пам’ятка архітектури
00493741, Харківський національний технічний університет сільського
Частина холу № 2 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
–
м. Харків, просп. Ювігосподарства імені Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 103100001,
лейний, 65г
44, тел.: (057) 700-39-14, 700-38-89
літ. А-5
00493741, Харківський національний технічний університет сільського
Частина холу № 22 (за технічним паспортом) на 1-му повер–
м. Харків, просп. Мосгосподарства імені Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, сі 4-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 10328627,
ковський, 45
44, тел.: (057) 700-39-14, 700-38-89
103289628, літ. А-4, пам’ятка архітектури
01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизай- Частина холу № 2 на 1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі
–
м. Харків, вул. Квіткину», 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31 учбового корпусу, інв. № 60580, літ. А-4
Основ’яненка, 4/6

№ 9 (1133)

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки
Розміщення об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів під11 місяців акцизної групи
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності

61,5

79 300,00

1 рік

Розміщення майстерні, що здійснює технічний ремонт автомобілів

8,69

70 300,00

1 рік

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

39,0

128 400,00

1 рік

Надання поліграфічних послуг (інше використання нерухомого майна)

100,5

916 300,00

2 роки
11 місяців

4,0

44 000,00

1 рік

4,0

44 000,00

1 рік

Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем

4,0

38 600,00

1 рік

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
із ксерокопіювання документів (2,0 м2) та надання комп’ютерних послуг
(2,0 м2)

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі на площі 34,5 м2 постійно та погодинно з 9.00
до 16.00 з понеділка до п’ятниці на площі 66,0 м2
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
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4

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
Назва органу управління
з/п
10 Міністерство овіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00493741, Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44, тел.: (057) 700-39-14, 700-38-89

найменування
Частина холу № 6 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 103289631, літ.
А-3, пам’ятка архітектури

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
м. Харків, вул. Алчев4,0
44 000,00
1 рік
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в формаських, 44
ті «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем

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 – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство аграрної політики 38517346, Херсонська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,
та продовольства України
вул. Кольцова, 59, м. Херсон, 73034, тел. (0552) 37-05-49

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му
поверсі адміністративного будинку

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
73034, м. Херсон, вул. КольРозміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това74,0
312 058,00
2 роки 11 місяців
цова, 59
рів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

1

Державна служба
статистики України

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

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, Приміщення на 1-му поверсі 02362894.1АААДЕЖ341 вул. Героїв Майдану, 36,
36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85
адміністративної будівлі
м. Хмельницький, 29000
найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
28,7
127 671,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса на площі 11,3 м2 та на площі 10,4 м2; продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на площі 7,0 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Міністерство освіти 00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігів- Нежитлові приміщення 1-го поверху 729149.1. БЕШСНП1017 Чернігівська обл., м. Прилуки,
61,8
247 618,06
і науки України
ська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50 4-поверхової будівлі гуртожитку № 1
вул. Київська, 180а

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи

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

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)

1 Міністерство освіти і науки України
2
3
4
5
6

40814998, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел. (044) 521-00-00, факс (044) 528-25-41
Міністерство освіти і науки України 40814998, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел. (044) 521-00-00, факс (044) 528-25-41
Міністерство освіти і науки України 40814998, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел. (044) 521-00-00, факс (044) 528-25-41
Міністерство регіонального роз00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних
витку, будівництва та житловоматеріалів та виробів «НДІБМВ», 04080, м. Київ-80, вул. Костянтинівська, 68,
комунального господарства України тел./факс (044) 425-56-32
Міністерство регіонального роз16466350, ДП «Укркомунобслуговування», 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 51,
витку, будівництва та житловотел. (044) 529-42-84
комунального господарства України
Міністерство внутрішніх справ
08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1,
України
тел. (044) 481-56-01

найменування
Нерухоме майно – частина даху
будівлі
Нерухоме майно – частина даху
будівлі
Нерухоме майно – частина даху
будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 3-му поверсі
Нерухоме майно – нежитлове приміщення у підвалі будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі, літ. С

реєстровий номер майна
–
–
–
00294349.1.АААДДЛ116

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Анто20,0
303 359,00
2 роки 11 місяців
новича, 180
станом на 31.08.2017
м. Київ, вул. Анто13,0
353 150,00
2 роки 11 місяців
новича, 180
станом на 31.08.2017
м. Київ, вул. Анто20,0
303 359,00
2 роки 11 місяців
новича, 180
станом на 31.08.2017
м. Київ, вул. Кос67,8
1 024 000,00
1 рік
тянтинівська, 68
станом на 31.12.2017
місцезнаходження

16466350.1.ХВЮЯШЖЗ311 м. Київ, вул. Ділова, 24
–

м. Київ, вул. Бердичівська, 1

53,4

858 000,00
станом на 30.11.2017

1 рік

29,55

397 000,00
станом на 30.11.2017

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення рекламної конструкції
Розміщення рекламної конструкції
Розміщення рекламної конструкції
Розміщення благодійної організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Зберігання та фасування дезінфекційних розчинів

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі
майстерні), інв. № 5, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ409, літ. Д, загальною
площею 57,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
25.10.2017, становить 71 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 1 093,61 грн, при орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення об’єкта оптово-роздрібного
продажу непродовольчих товарів.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 II. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля складу з котельнею (виробничі майстерні), інв. № 2, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ402, літ. Б,
Б1, б,б-1, б-2, загальною площею 356,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
25.10.2017, становить 427 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 5 718,11 грн, а саме:
4 179,35 грн при орендній ставці 15 % (за 272,8 м2); 1 538,76 грн при орендній ставці
18 % (за 83,7 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення об’єкта з виготовлення макаронних виробів (на площі 272,8 м2) та оптово-роздрібного продажу непродовольчих
товарів (на площі 83,7 м2).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
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10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786
 III. Назва об’єкта оренди: 1 частина одноповерхової будівлі промскладу (склад, виробничі майстерні), інв. № 3, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ407, літ. В, в, в-1, загальною площею 269,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
25.10.2017, становить 336 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 5 155,57 грн, при орендній
ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення об’єкта оптово-роздрібного
продажу непродовольчих товарів.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 IV. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля складу з кімн. № 1, 2, 3, 4
(магазин, склад, виробничі майстерні), інв. № 12, реєстровий № 33689922.33.
АААЖЛБ394, літ. Г, Г1, Г2, загальною площею 139,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
26.10.2017, становить 174 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 2 538,30 грн, а саме:
664,60 грн при орендній ставці 15 % (за 41,5 м2); 1 873,70 грн при орендній ставці 18 %
(за 97,5 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу (на площі 41,5 м2 у
кімн. № 2, 3, 4) та об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів (на
площі 97,5 м2 у кімн. № 1).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

9. Орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами не
підлягає.
10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем
за згодою орендодавця, після припинення (розірвання) договору оренди компенсації не підлягає.
11. 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.
12. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
13. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 V. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, частина № 13 (S=13,0 м2), 14, 15 на цокольному поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу № 2, літ. А-5, інв. № 0001030001, реєстровий
№ 01116472.1.ПВПСЦЧ005, пам’ятка архітектури, загальною площею 164,9 м2
за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, що перебувають на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
09.11.2017, становить 1 083 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти та науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 3 643,84 грн, при орендній
ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 VI. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 12 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 1, літ. А-4, інв. № 0001030009,
реєстровий № 01116472.4.ПВПСЦЧ0019, загальною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
10.11.2017, становить 406 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти та науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – листопад 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 1 367,53 грн, при орендній
ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
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6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом
та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копії ліцензії та/
або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за
наявності такого);
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
(за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення
претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 13, 13а, 14 на 1-му
поверсі 6-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 73477/81783, літ. АІІІ-5,
А-6, загальною площею 132,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9, що перебуває на балансі ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
11.12.2017 становить 1 227 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
грудень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 5 166,57 грн, при орендній
ставці 5 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування населення.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. 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.
11. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; 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 засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) 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;
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
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею
45,2 м2 на сімнадцятому (технічному) поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця)
на даху будинку (за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Українська
правова інформація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січових Стрільців,
73, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-7985. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова
залишкова вартість нежитлового приміщення площею 45,2 м2 на сімнадцятому
(технічному) поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця) на даху будинку (загальна площа
об’єкта оцінки – 51,2 м2) станом на 31.12.2017, тис. грн: 95,775. Кількість земель-

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (Агрохімлабораторія, корпус № 1) площею 30,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,91 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських
споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): на 31.01.2018. Платник робіт з оцінки – Обласна молодіжна
громадська організація «Волинський інститут права».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина магазину-бару «Діброва» літера А-1 площею
69,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Старовижівське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44442, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Ярощука, 2а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0936 га (пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: с. Сереховичі, вул. Ярощука, 2а. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування магазину-бару «Діброва». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): на 31.01.2018. Платник робіт з оцінки – ФОП Клим М. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина бару «Діброва» літера А-1 площею 30,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Старовижівське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44453, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Смідин, вул. Грушевського, 39. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
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Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ
по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 23.01.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – нежитлового
приміщення – кімн. № 12 на площі 7,56 м2 та частина коридору № 9 (згідно з викопіровкою з плану) на площі 5,07 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 12,63 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське учбового містечка ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, з єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП Яременко Н. А.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: котельня (частина труби), інв.
№ 421, та технічний майданчик (бетонний) військового містечка № 53 загальною
площею 50,0 м2 за адресою : Львівська обл., м. Яворів, вул. Івана Хрестителя, 53.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 2 906,18 грн на місяць (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: сховище для техніки (частина
даху), інв. № 21, військового містечка № 41 загальною площею 90,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 32.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 4 843,62 грн на місяць (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (щебеневий) військового містечка № 30 загальною площею 190,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 1 947,62 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів: найбільший
розмір орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення обладнання
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної
оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями, забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (03259) тел./факс 2-11-30, тел. 21-11-40.

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

них ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних
ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних
ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Український державний центр
радіочастот».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж профе-

сійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 7 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 06 лютого 2018 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 12 лютого 2018 року о 14.00.

для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0573
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
с. Смідин, вул. Грушевського, 39. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування бару «Діброва». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.01.2018. Платник
робіт з оцінки – ФОП Троць І. П.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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 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».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу)
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3 до Положення 3); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування;
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути
залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IІІ кварталі 2017 року, становить 2,4 тис. грн (об’єкт нерухомого майна, зокрема
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові примі-

щення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки: за № 1 є нерухоме майно – приміщення, частина
будівель (офіс), за № 2, № 3 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель – торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
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.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київ
ський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення
конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 62,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Титова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Карпенко Г. Ш. Дата оцінки – 05.01.2018.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 161,17 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Софрахім». Дата оцінки – 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 324,0 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград,
вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Софрахім». Дата оцінки – 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 552,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Спортивний клуб боротьби «Терос».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 58,9 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 51. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Убійський В. І.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 160,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Черепко М. І.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 215,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожан-
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6

відомості
приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 18, 26, 27, 28, 30)
загальною площею 119,1 м2 адмінбудівлі літ. АА’. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Яроцька, 5а. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(тел. (03122) 3-40-14, 3-42-05). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua Замов
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ДП «Центр державного земельного кадастру». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
771,49 грн/м2 станом на 17.01.2018. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення магазину (ХХVІ за планом)
площею 8,5 м2 у підвальному поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Качур
М. В. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення вестибуля (поз.
45) площею 9,12 м2 будівлі навчально-лабораторного корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
(тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Немеш В. Ф. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (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 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.
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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
№
з/п

Назва об’єктів

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Кімната площею 56,0 м2 та частина асфальтованого
ПП «Оскар»
майданчика площею 113,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Шкільна, 6, що перебувають на балансі
ДП «Укргеоінформ»

Замовник

РВ ФДМУ
по Київській
області

11

12

ДП «Зал офіційних делегацій»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Дата оцінки
Вид вартості
31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області

БО «МЕБФ «AQUA-VITAE» РВ ФДМУ
по Київській
області
ТОВ «Фарма-Маркет»

31.01.18
Ринкова

Комунальний позашкільний навчальний заклад
Київської обласної ради
«Київська обласна комплексна дитяча юнацька
спортивна школа»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2
Приміщення № 101, 102 площею 21,0 м на 2-му поТОВ «Аерохендлінг»
версі будівлі надземних перонних бригад (інв. № 47468)
за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 87 площею 11,5 м2 на 3-му поверсі будівТОВ «Аерохендлінг»
лі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою:
Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 88 площею 23,6 м2 на 3 -му поверсі буТОВ «Аерохендлінг»
дівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 86 площею 13,3 на 3-му поверсі будівлі
ТОВ «Аерохендлінг»
лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Гідротехнічні споруди 17 ставів (згідно з переліком)
ТОВ «Ставищенський
за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Старибгосп»
вище, с. Розкішне, с. Антонівка, що обліковуються на
балансі ДП «Укрриба»
Частини будівлі 21-ДПРЧ для розміщення технічних засобів
ПрАТ «ВФ Україна»
та антен оператора телекомунікацій загальною площею
8,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Симона
Петлюри, 11а, що перебувають на балансі 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

31.01.18
Ринкова

10

ФОП Лазаревич А. А.

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.01.18
Ринкова

9

Замовник

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.01.18
Ринкова

8

Платник

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.01.18
Ринкова

7

31.01.18
Ринкова

2 Нежитлові приміщення будівлі майстерні площею
103,0 м2 та нежитлові приміщення в будівлі цеху по
ремонту двигунів площею 128,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, вул. Воровського, 1,
що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного
управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші
3 Частина нежитлового приміщення № 2 площею 3,0 м2
на 1-му поверсі будівлі КПП-4 (реєстровий номер
20572069.410.НЛТНПД444) за адресою: Київська обл.,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
4 Частина першого поверху речового складу площею
276,71 м2 та підвальне приміщення площею 431,6 м2
за адресою: Київська обл.,
смт Гостомель, вул. Мирна, 3, що перебувають на балансі
Бучанської виправної колонії (№ 85)
5 Нежитлові приміщення площею 50,0 м2 на 1-му поверсі
нежитлової будівлі за адресою: Київська обл., Згурівський
р-н, смт Згурівка,
вул. Українська, 13б, що перебувають на балансі Київської
міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
6 Частина нежитлового приміщення підтрибунного комплексу Навчального спортивно-оздоровчого центру
площею 20,81 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 92, що перебуває на балансі Університету
державної фіскальної служби України

31.01.18
Ринкова

Назва об’єктів

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.01.18
Ринкова

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 262 площею 14,2 м2
технічного поверху будівлі (літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної
інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Січ-Інфоком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки:
частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 другого поверху; частини стіни приміщення І
площею 1,5 м2 третього поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2
четвертого поверху; частини стіни приміщення І площею 1,5 м2 п’ятого поверху
будівлі (літ. А-5), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6305, за адресою: Запорізька обл, м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22;
частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2 першого поверху; частини стіни приміщення ІІ площею 1,5 м2 другого поверху; частини стіни приміщення ІІІ
площею 1,5 м2 третього поверху; частини стіни приміщення ІІІ площею 1,5 м2
четвертого поверху; частини стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі (літ. А-4), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6308, за адресою:
Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 56;
частини стіни приміщення площею 1,5 м2 технічного поверху будівлі (літ.
А-9), реєстровий № 00493698.1.БЕШСНП6306, за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22в.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,5223 га; 0,2625 га; 0,4419 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22; м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56; м. Мелітополь, просп. 50-річчя
Перемоги, 22б. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення
та експлуатації гуртожитку № 1; для розміщення та експлуатації гуртожитку № 3; для
розміщення та експлуатації гуртожитку № 4. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 900 601,89 грн; 541 668,75 грн; 761 968,17 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський
державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Медіана».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина замощення ІІ (майданчик для тимчасового
паркування автомобілів) загальною площею 40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: розташований на території Національного заповідника «Хортиця» у районі між
«Національним клубом» та зупинкою «Музей» в м. Запоріжжі, о. Хортиця. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Національний заповідник «Хортиця». Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Козацька єдність». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 131. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний
навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу», ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 05536509. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх нежитлового будинку (літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919) частини нежитлових приміщень № 79-4, 79-5, 79-6, 79-7, 79-8, 79-9, 79-10, 79-11, 79-12,
79-13 площею 119,0 м2 та частина коридору № 75-2 спільного користування
1-го поверху площею 20,9 м2, загальною площею 139,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Приватна
виробничо-комерційна фірма «ЛОКА». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 119 до № 123 включно;
№ 128; № 130; № 131; № 132 площею 380,7 м2, частина приміщення № 126 площею 66,65 м2, загальною площею 447,35 м2 на четвертому поверсі будівлі (літ.
А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний університет. Платник робіт з оцінки: Запорізький центр
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1 площею 28,5 м2 та № 2
площею 12,4 м2 будівлі (літ. А3), реєстровий номер 08680106.1.РЯТРЮВ480.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, c. Біленьке,
вул. Запорізька, 32. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Підприємство державної кримінальновиконавчої служби України (№ 99)». Платник робіт з оцінки: ФОП Шитіков Ю. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2-1, № 2-2, № 2-3 та балкон загальною площею 284,1 м2 другого поверху окремо розташованої будівлі
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 17а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Кримський прибережний альянс». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 09.02.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 15.02.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, у каб. 35.
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ський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО
«Спортивний клуб «Зевс Емс».
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дніпро, просп. Петра Калнишевського, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Гамаль А. С. Дата оцінки – 02.01.2018.
 9. Назва об’єкта: майданчик площею 6,0 м2 та частина поверхні освітлювальної башти площею 14,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфсел»
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,9 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Содель».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 000,0 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 177,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Камянске, просп. Аношкіна, 179/752.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Науковавиробнича фірма СВК».
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,52 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Адреса: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Бруклін». Дата оцінки – 25.10.2017.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ
ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Тернівка, вул. Аерорухівська, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Дата Груп».
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ
ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеродіспетчерська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Дата Груп».
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 391,4 м2. Балансоутримувач: Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод». Адреса:
м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Промекспосервіс»
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 325,4 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Екодевелопмент».
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 18. Назва об’єкта: будівля гаража (літ. А-1) площею 52,5 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Волосевича, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки: 31.01.2018
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 07 лютого 2018 р.
Конкурс відбудеться 13.02.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу 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. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 15.02.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

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

 Назва об’єкта оцінки: будівля 2019 (інв. № 274203) загальною площею
360,0 м2, будівля 2021/2 (інв. №.60009) загальною площею 360,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/3. Балансоутримувач: Рубіжнянський казенний хімічний завод «Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для подовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2018. Платник: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 15 лютого 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, організаційнодокументального 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. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
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
оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень в підвалах та на
перших поверхах дев’яти різних будівель загальною площею 70,0 м2, а саме:
гуртожитку № 1 – 11,5 м2, гуртожитку № 2 – 8,1 м2, гуртожитку № 3 – 8,1 м2, гуртожитку № 4 – 8,1 м2, їдальні – 8,4 м2, ШІЗО – 6,0 м2, кімнати побачень – 4,0 м2, лазні –
4,5 м2, адміністративної будівлі – 11,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: Львівська виправна колонія № 48 Управління
Державної пенітенціарної служби України 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: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Пауер Інжиніринг».
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 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення (хол)

загальною площею 2,4 м2 на цокольному поверсі 14-поверхової адміністративної
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр 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: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – нежитлове вбудоване
приміщення загальною площею 13,7 м2 на третьому поверсі чотириповерхової
будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 116. Балансоутримувач: ВПУ № 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 116. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно площею 29,73 м2, а саме:
частина даху площею 22,14 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 177 загальною площею 7,59 м2 на дванадцятому технічному поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху площею
124,0 м2 одинадцятиповерхової будівлі спального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач:
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття». 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. Трускавець, вул. С. Бандери, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
вестибуля загальною площею 4,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального
корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. 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. Карпінського, 2/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Книш Павло Ярославович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на третьому поверсі в чотириповерховій адміністративній будівлі загальною площею 48,43 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 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. Городоцька,
222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Приватне науково-виробниче підприємство «Яр-Степ».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 84,3 м2 в одноповерховій прибудові 2-4 поверхового лабораторного
корпусу. 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): 31.01.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Фламмакор».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення прохідної № 2 (інв. № 1065)
площею 52,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 73. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський бронетанковий завод». 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. Стрийська, 73. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП
«Львівський бронетанковий завод».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) 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.

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: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова
будівля, сховище для техніки площею 806,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської
області (ЄДРПОУ 04056411). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів
груп А, Д, Ж). 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): 28.02.2018. Платник робіт з оцінки: регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража
літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. М. Котляревського, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). 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): 28.02.2018. Платник робіт з оцінки:
регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІI кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області ( 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацях в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032) 261-62-14.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 22 січня 2018 року № 7 (1131) на стор 8, щодо об’єкта оцінки
№ 5 – частина нежитлових приміщень службової будівлі з вбудованою трансформаторною підстанцією та службова будівля з трансформаторною підстанцією загальною
площею 121,2 м2 (інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерна компанія
з обмеженою відповідальністю «Хатчінсон Портс Девелопмент Лімітед», Катерина,
тел. (096) 280-07-06) назву балансоутримувача слід читати: «Державне підприємство
«Адміністрація морських портів України». Абзац щодо вимог до претендентів для
участі в конкурсі доповнюється словами: «Конкурсні пропозиції претендентів щодо
послуг з незалежної оцінки майна вище 200 000,00 грн комісією з конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності не розглядатимуться».

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А загальною площею 184,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 36, м. Полтава. Балансоутримувач: ОСББ «Добробут 2017». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості для цілей приватизації. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею
23,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Запланована дата оцінки:
31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,8 м2 (розміщення ксерокопіювальної техніки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Матросова,
39, м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Лохвицький
механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Грабова С. М.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 880,0 м2 (розміщення
складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гагаріна, 72, м. Гадяч, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Панченко І. В.
 5. Назва об’єкта: частина їдальні з добудовами («ком’ютерний клас»)
площею 44,3 м2 (розміщення курсів для навчання водіїв). Місцезнаходження
об’єкта: просп. Першотравневий, 10, м. Полтава. Балансоутримувач: Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Автоштурм».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний коледж НАУ. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 294,9 м2 (розміщення
перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Чорнобильців, 3, м. Полтава. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
09.02.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 15.02.2018 о
10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина навчально-виробничої майстерні площею
77,87 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. С. Демянчука, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Шалуха В’ячеслав Павлович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2018.



2. Назва об’єкта оцінки: будівля трансформаторної підстанції площею
40,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Корецьке ВАТ «Агротехсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська,
200. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ
«Укрресурс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату
проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: опора повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ 5А-25 мм
(балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування державної служби
України з надзвичайних ситуацій). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
Роменський р-н, с. Гаї. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ПрАТ «ВФ України».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 32,14 м2
(балансоутримувач – Індустріально-педагогічний технікум Сумського державного
університету). (Об’єкт на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі побутового корпусу).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Демидко С. О.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
100,07 м2 (балансоутримувач – Лебединське управління Державної казначейської
служби України Сумської області). (Об’єкт на 1-му та 2-му поверхах 2-поверхової адміністративної будівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Тараса Шевченка, 26. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Фінансове управління Лебединської міської ради.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира Колесника,
20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком». Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – об’єкт, частина якого
планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінці 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 5 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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є: споруди – опори, димові труби,
вежі, щогли (мачти). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3 є: нежитлові приміщення, частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 14 лютого 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 08 лютого 2018 року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину (літ. А-І) загальною площею
33,6 м2 з сараєм (літ. Б) (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Краснопільський р-н, с/р Самотоївська, Корчаківська станція. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Білківська,
«Скрягівка» станція, будинок б/н. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
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».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є окремо розташовані будівлі.
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Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт оцінки подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 5,1 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 лютого 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 лютого 2018 року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п

Дата
Вид
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщень поз. 2-17, 2-18 загальною площею
31.01.18 Рин- Територіальний центр
84,86 м2, у тому числі площа в спільному користуванні 12,41 м2
кова соціального обслуговування (надання
за адресою: вул. Агнона, 3, м. Бучач, Тернопільська обл., що песоціальних послуг)
ребуває на балансі Управління Державної казначейської служби
Бучацького району
України у Бучацькому районі Тернопільської області
Назва об’єкта та його місцезнаходження

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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (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 ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), 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: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єкта яких не перевищує 2 400,00 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 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
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).

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

 Об’єкт: нежитлове приміщення площею 46,6 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонської державної морської
академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр при Херсонській морській академії». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 109,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (приміщення в лівому крилі адмінбудівлі
загальною площею 79,6 м2 та приміщення в центральній частині адмінбудівлі
загальною площею 29,9 м2). Балансоутримувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПМВКП «Лан». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина холу площею 4,0 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне територіальне управління
юстиції у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 13/2,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Свіжий Олександр Володимирович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є частини приміщень (для розміщення банкоматів, терміналів, торгових
точок та іншого подібного майна).
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 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення столярного цеху загальною площею

76,6 м2. Балансоутримувач – Нетішинський професійний ліцей. Місцезнаходження
об’єкта: просп. Незалежності, 2, м. Нетішин, 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 –
31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Смеречинський Мирослав Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є приміщення та частини будівель (виробнича, складська та виробничо-складська
нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина вестибуля площею 1,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ
КБ «Приватбанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є частини приміщень (для
розміщення банкоматів, терміналів та іншого подібного майна).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення,
додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00
в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі побутового призначення для механізаторів, А-1, площею 73,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового
центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за
ЄДРПОУ 14198402). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33а. Дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: лазня з обладнанням. До складу об’єкта входять:
приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення душовоїгардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Обладнання: шафи для спецодягу – 28 шт., рік виробництва – 1974, пральна машина, рік виробництва – 1971,
пральна машина, рік виробництва – 1968. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б. Дата оцінки: 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у
складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д;
гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6.
Дата оцінки: 31.01.2018.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.
4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 000,00 грн, об’єкт незавершеного
будівництва – 7 300,00 грн; цілісний майновий комплекс – 45 200,00 грн; необоротні
активи – 31 500,00 грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований
на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1 га), – 9 200,00 грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 2900 грн.; визначення розміру збитків, завданих державі, –
5 000 грн; гідротехнічні споруди – 8 800,00 грн; пакет акцій – 35 000,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Останній день подання заяв – 13 лютого 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 19 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі загальною площею 23,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Творча майстерня
«Архітектура». Дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення тамбура гуртожитку № 1 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП
Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,74, с. Шевченкове, Звенигородський
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».
Дата оцінки: 31.01.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху будівлі (кімн.1-21)
загальною площею 16,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
пров. Г. Кудрі, буд. 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Шпильова В. О. Дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 104, 105, 106, 107, 108 будівлі Готелю «Європа» площею 253,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
Уманська міська централізована система бібліотек. Дата оцінки: 31.01.2018.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікати суб’єктів оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.
4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 000,00 грн, об’єкт незавершеного
будівництва – 7 300,00 грн; цілісний майновий комплекс – 45 200,00 грн; необоротні
активи – 31 500 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua
. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Останній день подання заяв – 20 лютого 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта оцінки
Пло- Адреса об’єкта Балансоутри- Платник робіт
Орієнтовна
з/п
ща, м2 оцінки
мувач
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина нежитлового при9,0 м. Київ, просп. ДВНЗ «КНЕУ ім. ФОП Слобо28.02.18
міщення – об’єкт культурної
Перемоги, 54/1 Вадима Геть- дян В. В.
спадщини
мана»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2 оцінки

1 Частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини
2 Частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини
3 Частина даху

4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлові приміщення
8 Нежитлові приміщення

1,5

3,0

15,0

м. Київ, вул. Інститутська, 9 (корпус
№1, будівля літера «А»)
м. Київ, пл. Конт
рактова, 2а

Балансоутримувач

Платник робіт з Орієнтовоцінки об’єкта
на дата
оцінки
ПАТ «Державний 31.01.18
ощадний банк
України»

Національний банк
України
Національний банк
України

ПАТ «Державний 31.01.18
ощадний банк»

м. Київ,
вул. Е. Потьє, 20

Національна академія
державного управління при Президентові
України
33,4 м. Київ,
Технологічний центр
вул. Є. Мірошни- обробки та інтерпретації
ченко (С. Перов- геофізичних матеріалів
ської), 10
ДГП «Укргеофізика»
30,0 м. Київ,
Технологічний центр
вул. Є. Мірошни- обробки та інтерпретації
ченко (С. Перов- геофізичних матеріалів
ської), 10
ДГП «Укргеофізика»
17,7 м. Київ, вул. ГеНаціональний універсинерала Родимтет фізичного виховання
цева, 8
і спорту України
12 574,8 м. Київ, просп.
Концерн «ВійськторгБородянський, 3 сервіс»
90,3 м. Київ, вул. Пре- ДП «Державний проображенська
ектний інститут «Діпро(І. Клименка), 25 верф»

ПАТ «ВФ Україна»

31.01.18

ПАТ «Національ- 31.01.18
на акціонерна
компанія «Надра
України»
ПАТ «Національ- 31.01.18
на акціонерна
компанія «Надра
України»
ПрАТ «ВФ
31.01.18
Україна»
ТОВ «ЛЕО КОМ- 31.01.18
ПАНІ»
ТОВ «СВ31.01.18
Телеком»

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху та
15,0
технічного поверху (у т. ч. 4,5
та 10,5)
2 Нежитлове при89,5
міщення
3 Нежитлове при197,8
міщення
4 Частина даху
26,5
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

Площа, м2

2,0
5,0

м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 4е
м. Київ, Стратегічне шосе, 35
м. Київ, вул. Жмеринська, 5
м. Київ,
вул. Друж
ківська, 6а
м. Київ, вул. Сеченова, 6
м. Київ, вул. Мель
никова, 36

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

КНУ ім. Т. Шевченка

ПрАТ «Київстар»

ДП «НАШ ДІМ»

ТОВ
«АСТАРТА-V»
ФОП Карпінський В. Я.
ПрАТ «Київстар»

ДП «Центр охорони
здоров’я тварин»
Коледж інформаційних
технологій та землевпорядкування НАУ
КНУ ім. Т. Шевченка
КНУ ім. Т. Шевченка

ТОВ «МПС
«Постірай-Ка!»
ТОВ «МПС
«Постірай-Ка!»

Орієнтовна дата
оцінки
30.11.17
30.11.17
31.12.17
30.11.17
31.01.18
31.01.18

Конкурси відбудуться 12 лютого 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 05 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108,тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 12 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 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) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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