Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 67-68 (1087-1088)
Засновано у вересні 1993 року
Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

Код за ЄДРПОУ
та назва ВАТ

Назва біржі, Дата укладан- Кількість Загальна варчерез яку відбу- ня біржового придбаних тість придбавався продаж
контракту акцій, шт. них акцій, грн

Власник

1 131268, Публічне акціо- ОРНЕКС ЛІМІТЕД Фондова біржа
нерне товариство «ДТЕК (ORNEX LIMITED) «ІННЕКС»,
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
м. Київ

16.08.2017

2 131305, Публічне
ОРНЕКС ЛІМІТЕД Фондова біржа
акціонерне товариство (ORNEX LIMITED) ПФТС, м. Київ
«КИЇВЕНЕРГО»

18.08.2017

3 2133082, Публічне
Фізична особа
акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона – 4»

Фондова біржа
«Перспектива»,
м. Дніпро

02.08.2017

327280

4 23269555, Публічне
ОРНЕКС ЛІМІТЕД Фондова біржа
акціонерне товариство (ORNEX LIMITED) ПФТС, м. Київ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

18.08.2017

3197637 417163723,02

5 218354, Відкрите
Фізична особа
акціонерне товариство
«Генічеський машинобудівний завод»

08.08.2017

УБ, м. Київ

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

Фонд державного майна України повідомляє:
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (із
змінами), надається інформація про результати продажу пакетів акцій АТ на
фондових біржах:
№
з/п

30 серпня 2017 р.

16379295 143810210,10

27091071 759633630,84

1841314

45819,20

239370,82

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.08.2017 № 1353)

Чернівецька область

Окреме індивідуально визначене майно – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельні лінії на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м
та кабельні лінії на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м за адресою: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, що перебувають на балансі
Товариства з додатковою відповідальністю «Холодпродконтракт» (код за ЄДРПОУ
01553879) (на позабалансовому рахунку).

Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.08.2017 № 1354)

Житомирська область

Окреме індивідуально визначене майно – будівля та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної площею
10,1 м2 (літ. А), під’їзна та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний
блок площею 4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2) разом із земельною ділянкою за адресою:
11055, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а.

Рівненська область

Будівля кузні загальною площею 78,2 м 2 разом із земельною ділянкою,
за адресою: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200,
що перебуває на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс» (код за ЄДРПОУ
03760316) (зберігач).
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Запорізька область

1. Транспортний засіб, реєстраційний № 78473ПП, марка АЦ4.0/ЗИЛ130, двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, 68а, що перебуває на балансі ПАТ Запорізький металургійний
комбінат «Запоріжсталь» (код за ЄДРПОУ 00191230).
2. Транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, двигун
№ 00709247, шасі (рама) № 0278934, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, 68а, що перебуває на балансі ПАТ Запорізький металургійний
комбінат «Запоріжсталь» (код за ЄДРПОУ 00191230).

Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.08.2017 № 1358)

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.08.2017 № 1355)

1. Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В1-1) загальною площею
100,4 м2 за адресою: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6, що перебуває на балансі ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс
«НИВА» (код за ЄДРПОУ 21355747).
2. Будівля бару (літ. ж1-1) загальною площею 181,8 м2 за адресою: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6, що перебуває на балансі ПрАТ
«Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА» (код за ЄДРПОУ 21355747).

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у тому числі:
вартість будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20
грн, у тому числі: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки –
81 560,40 грн. ПДВ – 23 746,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; оформити
правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123,
125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 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 14 247,72 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 18.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
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, тел.(0532)56-00-37 до 17.00. 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). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2 .
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025 (Вінницька обл.,
м. Ямпіль, вул. Сонячна,6).
Інформація про об’єкт: приміщення їдальні літ. «А», 1970 року побудови загальною площею 308,8 м2 є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 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 11 524,44 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 18.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
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 електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 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 3-х
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).
Ознайомитись 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, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ.а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734.
Адреса зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ.а1) 1995
року побудови. Будівля знаходиться в периферійній частині міста, практично на
виїзді з міста в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 320 910,00 грн, ПДВ –
53 485,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 209,10 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 32 091,00 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 18.09.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
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 Фонду державного майна України
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 Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись 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.
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ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний,
буд. 58.
Ідентифікаційний код – 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею
1 545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд.
58 та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової
будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирнограда.
Кількість штатних працівників – 12 одиниць, у складі: директор, головний
бухгалтер, бухгалтер, кондитери 4-го, 6-го розрядів, кухонний робітник, сторожі,
прибиральниця.
Звітний період
Актив
2014 рік 2015 рік 2016 рік 5 міс. 2017 року
Необоротні активи, тис. грн
257,3
254,5
242,8
240,6
Оборотні активи, тис. грн
44,1
1,4
8,5
7,3
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
–
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
–
–
–
–
Баланс, тис. грн
301,4
255,9
251,3
247,9
Пасив
Власний капітал, тис. грн
115,1
115,1
122,5
122,5
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
–
–
–
–
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
5,0
–
–
–
Поточні зобов’язання, тис. грн
181,3
140,8
128,8
125,4
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
–
–
–
–
Баланс, тис. грн
301,4
255,9
251,3
247,9
Рентабельність підприємства за 2016 р. – 5,96%.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення
працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;
створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що входять до складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства протягом
шести місяців після підписання акта передачі державного майна; після придбання
об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства
України; протягом року, з моменту набуття покупцем права власності на придбаний
об’єкт, покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу
до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань
щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати за придбаний об’єкт
встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору
купівлі-продажу здійснюється за погодженням з Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в
банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 22.09.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01021, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
18.09.2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 16 797,00 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
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 (в тому числі 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.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 46 988,40 грн, ПДВ –
7 831,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства, сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації 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 приватизації.
Грошові кошти в розмірі 4 698,84 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська
служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення 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 при 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 –
Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 18.09.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22.09.2017, 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за №1147/27592, із 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, із змінами.

30 серпня 2017 року

Ознайомитись 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 Регіональному відділенні 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя,
вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключене від мереж постачання та довгий час не експлуатуються. Рік
побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 203 639,60 грн. ПДВ –
200 606,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
сплатити ціну об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог
чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти при 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 – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 18.09.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22.09.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592, із 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, із змінами.
Ознайомитись 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 Регіональному відділенні ФДМУ по
Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн.
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
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових
приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних
приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід
з бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті
роки минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою,
прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь – стрічковий
бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та
дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні
комунікації – електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан
основних конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді.
Строк дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 285 399,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 542 478,80 грн. ПДВ –
257 079,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ
19028107, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
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) 22 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 18 вересня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України 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.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське
приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий – Інжиніринг», код
за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент – бетонні блоки, стіни –
бетонні блоки, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлога бетонна;
двері металеві; висота приміщень – 2,7 м; інженерне оснащення – вентиляція при-

мусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стелі,
вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 238 865,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ  – 286 638,00 грн. ПДВ –
47 773,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 28 663,80 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року).
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору; купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 18.09.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 22.09.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25
вересня 2015 року за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17
квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)261-62-14).

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди знаходяться у м. Львові та 27 будівель
та споруд знаходяться у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є: Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; Виробництво контрольно-вимірювальних приладів; Виробництво підіймально-транспортного устаткування; Виробництво інших
виробів з пластмас; Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
Виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова,
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам'янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства:
статутний капітал – 17 784 тис. грн
№ з/п
Найменування показника
2014 рік 2015 рік 2016 рік За І півріччя 2017 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
2408
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833 -14240 -14551
-14798
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
-247
4 Рентабельність, %
–
–
–
–
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
2925
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
14530
14447
14104
14723
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
818
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
622
733
309
457
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2017: директор – 1; заступник
директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник головного бухгалтера – 1; спеціалісти – 4; службовці – 1; основні робочі – 10; допоміжні робочі – 3; охорона – 8;
МОП – 1; кількість робочих місць – 31; кількість працюючих – 31 особа.
Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів
чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок) гривень, в тому числі ПДВ –
9 406 140 грн (дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок) гривень.
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, який складеться на
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до
місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення
водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення
місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 осіб) у приміщенні підвалу цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних засадах надання підходів
і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в
складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи
щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування
вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу в установленому
законодавством порядку; в установленому законодавством порядку забезпечити
здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»;
протягом п’яти років з моменту укладання договору купівлі-продажу не відчужувати
єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збереження
умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна
покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684,00 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три
тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні, що становить 10% початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна
України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні: 05.10.2017 до 17.00.

№ 67-68 (1087-1088)

3
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09.10.2017, час початку внесення цінових пропозицій (час
початку аукціону) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайту 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
вул. Огурцова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загальною площею 3 260,8 м2, рівень будівельної готовності – 35 %. Складається з
адміністративно-побутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля, яка
примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна цегла,
перекриття – з/бетонні панелі), та з головного корпусу (літ.Б-1) – одноповерхова повнокаркасна будівля зі стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки, стіни –
навісні панелі на з/б колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., перекриття – залізобетонні панелі по з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Об’єкт розташований
за межами населеного пункту, територія не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом із
земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят вісім
тисяч сімсот двадцять сім грн 21 коп.), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім грн 21 коп.); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.).
ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто одна тисяча сімсот сорок п’ять грн 45 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 150 472,66
грн (один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві грн 66 коп.), у
тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66
грн (триста три тисячі триста тридцять дві грн 66 коп.) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок грн 00 коп.)
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-передавання з 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-передавання 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 при розрахунках за прид
баний 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 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім грн 27
коп.), 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 – 13 жовтня 2017 року до 15.45.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 жовтня 2017 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
(зі змінами). 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 за адресою: 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, у п’ятницю 13 жовтня – з 9.00
до 15.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській
універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва –
м’ясокомбінату разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: незавершене будівництво м’ясокомбінату разом земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня
(літ. Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2,
корпус № 3 (літ. Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних кілець діаметром 1,5 м. Через відсутність консервації будівництва частина
об’єктів, що входять до складу ОНБ, перебувають у зруйнованому стані. У будівлях
корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті
залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний,
стіни монолітні залізобетонні, перегородки монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику відсутні. Тимчасові
та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику відсутні. Відводи та вводи
комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва, – відсутні.
Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800 м.
Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га; кадастровий номер
2122783800:02:001:0046; категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: для
будівництва та обслуговування будівель харчової промисловості; відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 314 001,00 грн,
у тому числі: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
1,00 грн, вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн, ПДВ
об’єкта приватизації – 1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передавання здійснити розбирання об’єкта; забезпечити
виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше використання земельної ділянки
здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством
України. Зміна цільового призначення земельної ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного
будівництва м’ясокомбінату та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний 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 – 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р № 37316006018418 в
ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитися Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 29 вересня
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ну зобов’язані направити на адресу Київської філії Української універсальної біржі
(01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф.413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) 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, із змінами. Документи для участі у аукціоні учасник
подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольно-

го комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів
господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок
– четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитись з об’єктом продажу можна за місцем його розташування за
адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно
звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 у робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.

2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
25 вересня 2017 року до 17.00.
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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) 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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315, телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в
периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершеного будівництва знаходиться в занедбаному стані, початок його будівництва – більше 25
років, припинений будівництвом в 1997 році. Будівля розташована в периферійній
частині міста на відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямку обласного центру. Вхід
до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Усього в будівлі
наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких
знаходяться в торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі
входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність
об’єкта становить до 38 %, тому при добудові ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 613 300,00 грн
(один мільйон шістсот тринадцять тисяч триста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 322 660,00
грн (триста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахування ПДВ – 1 935 960,00 грн
(один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку; протягом одного року з моменту
переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на
виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним
законодавством; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт
незавершеного будівництва; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; у разі невиконання умов продажу договір
купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку.
При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт
приватизації в державну власність за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту придбання
його покупцем; після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації
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;
відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження
об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження
недійсними; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний надати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у
договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; на вимогу продавця покупець
зобов’язаний протягом добудови до моменту введення об’єкта незавершеного
будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 193 596,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 22 вересня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу: електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 вересня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільського району Рівненської області.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 117,3 м2, у т. ч: площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6+46,0 м2; тераси – 11,3 м2; погреба – 19,3 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 180 600,00 грн, ПДВ – 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 216 720,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 197 500,00 грн, ПДВ – 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 237 000,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба –17,9 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 197 500,00 грн, ПДВ – 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 237 000,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта оцінки, становить 115,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6+46,0 м2; тераси – 11,4 м2; погреба – 17,5 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ –180 600,00 грн, ПДВ – 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 216 720,00 грн.
Незавершене будівництво квартир № 1, № 2, № 3 та № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими будівлями побудоване в 1998 році, законсервоване
будівництво у 2002 році. Стіни квартир зведені із червоної лицювальної цегли та піноблоків. Покриття дерев’яно-шатрове, накрите шиферним листом, який частково
пошкоджений. Міжповерхове перекриття виконано із залізобетонних плит, вікна та
двері відсутні. Внутрішні перегородки виконані на 5 %. Сходові конструкції між поверхами та в погребі відсутні. Тераси відкриті (бетонна стяжка, перила дерев’яні).
Сарай на 4 секції побудований на бетонних блоках та викладений із цегляної
кладки, покриття шатрово-шиферне на дерев’яних стропилах (кроквах). У кожній із
секцій є вікна та дерев’яні двері, які частково пошкоджені. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація – відсутні. Об’єкт не експлуатується. Технічний стан будівлі є задовільним та відповідає 40 % рівня будівельної готовності.
Об’єкти розташовані в межах земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,25 га, що перебуває в користуванні балансоутримувача –
Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єктів та ввести їх в експлуатацію протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передавання зі збереженням його
первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту
підписання акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію переходу
права власності на об’єкти незавершеного будівництва в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише
за умови збереження для нового власника об’єкта (об’єктів) незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
РВ ФДМУ по Рівненській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (за
окремий лот) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
По квартирі № 1 та квартирі № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 21 672,00 грн та по квартирі
№ 2 та квартирі № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 23 700,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни продажу об’єктів приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805,
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 18 вересня 2017 року включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 вересня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються (по кожному лоту окремо) в електронному вигляді до
Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий п’яти
поверховий житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею
4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3, група

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»,
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»,
разом із земельною ділянкою знаходиться на околиці села Строїнці на відстані
близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходи від об’єкта розташовані будівлі
старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр. знаходяться в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме:
1) вагова-прохідна; 2) розподільчий пристрій 10 кВ; 3) водонапірна насосна
станція; 4) пункт мийки та дезінфекції машин; 5) дезінфектор; 6) пожежні резервуари ємністю 250,0 м3 (2 шт.); 7) резервуари 1 400 м3 (2 шт.); 8) димохідна труба;
9) внутрішньомайданчикові мережі каналізації; 10) водонапірна башта 300,0 м3;
11) м’ясопереробний корпус; 12) м’ясожировий корпус; 13) холодильник з компресорною; 14) корпус передзабійного утримання худоби; 15) матеріальний склад;
16) адміністративно-побутовий корпус; 17) хлораторна; 18) санбійня; 19) склад аміаку
та масел; 20) жирозбірник (жижезбірник); 21) книжна; 22) установка мазутопостачання.
Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235) – для розміщення основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки, всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн
(два мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривень 00 коп.), у т. ч.:
не завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті
сім гривень 00 коп.); земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.).
ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири
гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім
гривень 80 коп. )
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести
земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва; під час
розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог
техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища»; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; земельна ділянка
придбавається покупцем тільки під забудову; подальше відчуження та передача
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об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18.09.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі.
Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х років.
Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи – 75 %.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, що
огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від
об’єкта до: до сільської ради – 200 м; автобусної зупини – 600 м; м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151) – для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки,
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн (двісті
вісімнадцять тисяч триста чотири грн 00 коп.) без ПДВ, у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять дев’ять грн 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00 грн (дев’яносто
одна тисяча сімсот сімдесят п’ять грн 00 коп.).
ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят грн 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації державної власності – єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України».
Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта – виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у тому
числі автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання зношене, застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває
в оренді згідно з договором оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове,
збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки:
2014 рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %.
Статутний капітал становить 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у тому числі: 9 – адміністративноуправлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт незаконсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212, для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн
(двісті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) без урахування
ПДВ, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч
вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.); ціна земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот
шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ.
ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і
дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію; частину добудованого
об’єкта відвести (створити) під заклад охорони здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час
добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію;
протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового
призначення) згідно з чинним законодавством України; протягом одного року з
моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після
повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань,
які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання,
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18.09.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00
(один мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто) грн, у тому числі ПДВ –
228 278,00 (двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім) грн; державна
частка 27,47 % – 313 560,00 (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят) грн;
частка орендаря 72,53 % – 827 830,00 (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот
тридцять) грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668,00
(один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі 27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує
орендарю – підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; для покупця зберігаються чинними
умови договору оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями,
укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»; збереження основних
видів діяльності підприємства, а саме: виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання
книг протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; збереження
чисельності працюючих у кількості не менше 22 осіб (з яких не менше 50 % інваліди) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; недопущення
звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого
ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт; новий власник стає правонаступником прав і обов’язків
підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань
здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем
на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):

в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви
17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
№ 37180500900001,
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 136 966,80 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 22 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
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 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса електронного ресурсу,
який забезпечує організацію і проведення аукціонів в електронній формі: http://putb.if.ua.
(розділ Торги он-лайн – аукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної
товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 18 вересня 2017 року
включно до 17.15.
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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

Умови продажу об’єкта приватизації:
можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог Земельного кодексу; завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передавання
та ввести його в експлуатацію; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію; протягом
одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України; протягом
одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством;
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва
об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період
чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється
після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань,
які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання,
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.09.2017 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18.09.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 тел. 776-59-47
02541349, Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпропетровська,
м. Дніпро, вул. Новоселівська, 27, тел. 747-41-45
14072300, ДП «Виробничо-будівельне об’єднання», м. Київ, просп.
Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52
40783970, ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12
37861860, Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг,
вул. Ю. Смірнова, 47, тел. (0564)35-13-38
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Дніпро,
вул. Віталія Матусевича, 11, тел. (0564) 409-06-06

найменування
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

реєстровий номер майна
Інформація відсутня
Інформація відсутня
Інформація відсутня
Інформація відсутня
Інформація відсутня
Інформація відсутня

7 Міністерство освіти
і науки України
8 Міністерство оборони
України

м. Дніпро, вул. Наукова, 7

9

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5
м. Дніпро, вул. Європейська, 15

10
11
12
13

02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Частина нежитлового
Інформація відсутня
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-22
вбудованого приміщення
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпро- Нежитлові приміщення 33689922.25. УВЮЯЮТ582; 33689922.25. УВЮЯЮТ039;
петровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна,
33689922.25. УВЮЯЮТ491; 33689922.25.ААААЕД214;
13, тел. (063) 65-18-792
33689922.25.ААААЕД214; 33689922.25.ААААЕД213;
33689922.25.УВЮЯЮТ492; 33689922.25.УВЮЯЮТ493;
33689922.25.УВЮЯЮТ583; 33689922.25.УВЮЯЮТ584
Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпро- Нежитлові вбудовані
–
України
петровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, приміщення
13, тел. (063) 65-18-792
Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпро- Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ552
України
петровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, приміщення
13, тел. (063) 65-18-792
Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпро- Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ556
України
петровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, приміщення
13, тел. (063) 65-18-792
Міністерство енергетики 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», ДніпропеНежитлові вбудовані
05410777.1.ПШИЖЦК005
та вугільної промисло- тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056)
приміщення
вості України
756-82-09
Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпро- Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ552
України
петровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, приміщення
13, тел. (063) 65-18-792

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. Лазаряна,2
91,69
577 005,00
2 роки
11 місяців
м. Дніпро, вул. Новоселів255,1
646 679,00
1 рік
ська, 27
м. Нікополь, вул. Трубни71,52
229 436,00
2 роки 11 місяців
ків, 16
м. Кривий Ріг, просп. По97,9
301 208,00
2 роки 11 місяців
штовий, 51
м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смір167,52
455 835,00
1 рік
нова, 47
м. Кривий Ріг, просп. Гага29,16
71 850,00
1 рік
ріна, 57
місцезнаходження

30 серпня 2017 року

м. Дніпро, вул. Чичеріна, 42

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Інше використання (виробництво та збірка металевих виробів)
Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності (приватного навчального закладу з танців)
Розміщення виробника реклами
Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські
роботи
Інше використання (виробництво)

94,4

289 430,00

1 рік

112,7;
40,7;
336,67;
565,63

188 558,00;
120 188,00;
1 093 504,16;
1 270 883,84

2 роки 364 дні

Інше використання нерухомого майна (автомийка); інше використання нерухомого майна (будівля охорони); розміщення складу; розміщення майстерень, що здійснюють технічне
обслуговування та ремонт автомобілів

89,2

205 683,00

2 роки 364 дні

135,9

307 557,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

288,9

690 561,00

5 років

75,9

650 084,00

46,2

88 750,00

Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

№ 67-68 (1087-1088)

5
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

14 Міністерство охорони
здоров’я України

найменування

15 Державне космічне
агентство України

14280960, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністер- Нежитлові вбудовані
ства охорони здоров’я України», Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, приміщення
пров. Капітальний, 1, тел. (05652) 32756
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. КривоЧастина даху
різька, 1, тел. 34-39-04

16 Державне космічне
агентство України

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

17 Державне космічне
агентство України

РМЙЙМБ009

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Дніпропетровська обл.,
201 68,7
170 891,00
2 роки 364 дні
м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
50,0
580 076,00
1 рік

РМЙЙМК1225

м. Дніпро, просп. О. Поля, 46

реєстровий номер майна
–

Нежитлова будівля адмі
ністративно-промисло
вого призначення
Нежитлове вбудоване
приміщення

місцезнаходження

785,1

1 634 963,00

2 роки

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інше використання нерухомого
майна – автомийка
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги
з доступу до Інтернету
Інше використання нерухомого майна (виробництво меблів
без права торгівлі)

14308368, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання
АААЖБГ012
м. Павлоград, вул. Завод22,7
82 038,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяль«Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград, вул. Заводська, 44,
ська, 44
ність з ремонту об’єктів нерухомості
тел. (0563) 211-000, 211-008
18 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро,
Частина нежитлового
02070743.2.ЮПЛИХА116
м. Дніпро, просп. Д. Явор2,0
17 816,00
2 роки 11 місяців Надання побутових послуг населенню (пральної машини
і науки України
просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19
вбудованого приміщення
ницького, 21
самообслуговування)
19 Міністерство освіти
02070772, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та ар- Частина нежитлового
02070772.1ПЮФЧРЛ017
М. Дніпро, вул. Чернишев12,0
125 185,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
і науки України
хітектури», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72
вбудованого приміщення
ського, 24а
20 Міністерство освіти
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Нежитлові вбудовані
Інформація відсутня
м. Кривий Ріг, просп. Гага234,35
434 490,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину непродовольчих товарів (37,5 м2), складу
і науки України
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, тел. (0564)74-52-57
приміщення
ріна, 57
(183,4 м2), інше використання нерухомого майна (13,45 м2)
21 Міністерство внутрішніх 08592141, ГУ МВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпро,
Приміщення охорони; га–
м. Дніпро, просп. Пилипа
13,3; 67,0;
2 220 944,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговувансправ України
вул. Троїцька, 20а, тел. 756-51-30
ражні бокси; замощення
Орлика, 11
1 798,2
ня та ремонт автомобілів
22 Державне агентство
01034567, Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку Дніпропетровського Нежитлове вбудоване
01034567.1.ЛМКЮСЯ008
Дніпропетровська обл.,
212,4
235 764,00
2 роки 364 дні Розміщення складу
водних ресурсів України обласного управління водних ресурсів, 52005, Дніпровський р-н, смт приміщення
м. Підгородне,
Слобожанське, вул. Теплична, 9, тел. (0562) 27-09-27
вул. Межова, 3а
23 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будів- Нежитлові вбудовані
02497789.4.ДБЕЦРЕ591
м. Дніпро, просп. Слобожан82,83
549 411,00
1 рік
Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів
ного розвитку, будівни- ництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпропетровськ, вул. Січеслав- приміщення
ський, 3
цтва та ЖКГ України
ська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за максимально
мета використання
незалежною оцін- можливий строк
кою без ПДВ, грн
оренди
346 676,00
2 роки 364 дні Надання навчально-освітніх послуг (згідно з
графіком, погодженим балансоутримувачем)
127 525,00
2 роки 364 дні Для потреб зрошення

1 Міністерство освіти і науки 00727966, Житомирський агротехнічний коледж, м. Житомир,
Частина автодрому
00727966.1.БЕШСНП0064 м. Житомир, вул. По- 2 200,0
України
вул. Покровська, 96, тел./факс (0412) 25-31-06.
кровська, 96
2 Державне агентство водних 01034254, Радомишльське міжрайонне управління водного госпо- Гідротехнічні споруди ставка площею 24 га (шлюз-регулятор (8х3х1) та земля- 01034254.54.НДПХШН011 Малинський р-н,
–
ресурсів України
дарства, м. Радомишль, вул. Микгород, 107, тел./факс 4-22-51
на гребля довжиною 80 м на р. Студень загальнодержавного значення
с. Рудня Вороб’ївська
3 Державне агентство водних 01034254, Радомишльське міжрайонне управління водного госпо- Гідротехнічні споруди ставка площею 14,5 га (шлюз-регулятор (8х3) та земля- 01034254.54.НДПХШН006 Малинський р-н,
–
114 308,00
2 роки 364 дні Для потреб зрошення
ресурсів України
дарства, м. Радомишль, вул. Микгород, 107, тел./факс 4-22-51
на гребля довжиною 70 м на р. Студень загальнодержавного значення
с. Нові Вороб’ї
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 ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна служба
02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення та зовнішня площадка на 02360599.1. АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ,
276,6;
2 466 434,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
статистики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 792077
1-му поверсі адмінбудівлі
вул. Василіянок, 6
77,3
станом на 31.03.2017
групи
2 Державна служба
02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення на першому поверсі
02360599.1. АААДЕЕ956 Івано-Франківська обл.,
79,0
109 889,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса та/або торговельного об’єкта з продажу простатистики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 792077
адмінбудівлі
м. Рогатин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, та/або торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та інше
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструктури 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галиць
Частина нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі під літе- 33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Любін
375,0
10 793 000,00
1 рік
254,0 м2 – розміщення магазину безмитУкраїни
кого», м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032)229-82-16
рою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
ська,168
станом на 30.04.2017
ної торгівлі; 121,0 м2 – розміщення складу
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».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна судова адміні- 26299835, Територіальне управління державної судової адміністрації Комплекс будівель та споруд: будівлі літ. А-2, А-1, літ. А`-1, літ.А`-1 п/д , 26299835.8.АААААД253; Миколаївська об839,7; 79,6; 23,4;
226 400,00
2 роки 364 дні
Надання ритуальних та
страція України
України в Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, гараж літ. Б-1, гараж літ. Є-1, сарай літ. Д-1, сарай літ. Ж-1, вбиральня 26299835.8.АААААД254 ласть, м. Вознесенськ,
10,4; 54,9; 3,2
суміжних послуг
41, тел. (0512) 37-92-29
літ. Л-1; споруди: № 1, 2 – огорожі, № 3 – водопровід
вул. Київська,10
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
02125473, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушин- Частина нежитлового приміщення на
02125473.1.МСРУЯ006 м. Одеса, Фонтан6,0
65 358,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакі науки України
ського, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська,, 26, тел. (048) 723-51-03
першому поверсі учбового корпусу
ська дорога, 4
цизної групи
2 Державне агентство
01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпро- Частина нежитлового приміщення на пер- 01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Івана
50,0
431 176,00
2 роки 11 місяців Розміщення фізкультурного закладу, діяльність якого спрямоваводних ресурсів України водгосп», 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13, тел. (048) 766-90-68
шому поверсі адміністративної будівлі
та Юрія Лип, 13
на на організацію та проведення занять різними видами спорту
3 Державне агентство
01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпро- Нежитлове приміщення на четвертому
01037904.1.ФОЛСОР001 м. Одеса, вул. Івана 11,59
83 366,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
водних ресурсів України водгосп», 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13, тел. (048) 766-90-68
поверсі адміністративної будівлі
та Юрія Лип, 13
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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви 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 максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство внутрішніх 40112144, Регіональний сервісний центр в Херсонській області,
Службове приміщення
–
м. Нова Каховка, просп. ДніРозміщення робочого місця працівника
4,0
13 500,00
2 роки 11 місяців
справ України
73034, м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-54
першого поверху будівлі
провський, 12
ПМФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси»
2 Міністерство внутрішніх 40112144, Регіональний сервісний центр в Херсонській області,
Службове приміщення
–
м. Генічеськ, вул. ВідродженРозміщення робочого місця працівника
4,0
12 661,00
2 роки 11 місяців
справ України
73034, м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-54
першого поверху будівлі
ня (Петровського), 170
ПМФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси»
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
2
номер майна
площа, м залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Пенсійний фонд 40385090, Чигиринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Черкаської Частина адміністра–
вул. Петра Дорошенка, 18, 141,5
280 200,00
49 років
Розміщення офіс, суб’єкта господарювання, що проводить діяльність з ремонту об’єктів нерухомості, розміУкраїни
області, вул. П. Дорошенка,18, м. Чигирин, Черкаська обл., тел. (04730) 2-89-53
тивного приміщення
м. Чигирин, Черкаська обл.
щення суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки поштових відправлень

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви 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 максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба ста- 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській об- Нежитлові приміщення на першому поверсі адміні- 02363072.1.АААДЕЖ446
Чернігівська обл., м. Ні38,9
123 183,33
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
тистики України
ласті, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел. (0462)
стративної будівлі
жин, вул. Богуна, 8
67-50-27, 67-50-82
2 Міністерство енерге- 25881800, Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс»
Площадка для розміщення приймально-передаваль 24584661.1000.АААЖАИ033.3 Чернігівська обл., Черні–
209 518,32
2 роки 364 дні
Розміщення базової
тики та вугільної про- ДП «НАЕК «Енергоатом», 07101, Київська обл., м. Славутич,
ного обладнання одного оператора мобільного зв’язку
гівський р-н, с. Пакуль,
станції мобільного
мисловості України
просп. Ентузіастів, 7, тел. (04579) 2-96-84, 2-48-67
(1/5 частина башти радіорелейної лінії зв’язку)
вул. Чернігівська, 28
зв’язку компанії
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), 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 культури України 22928085, ДП Національний центр Олександра Довженка,
вул. Васильківська, 1, м. Київ, 03040, тел. (044) 257-76-98
2 Міністерство освіти і науки
02070921, Національний технічний університет України «КиївУкраїни
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел./факс 204-82-82; 204-97-88
3 Міністерство енергетики та ву- 36282830, Державний концерн «Ядерне паливо», 01601,
гільної промисловості України м. Київ, вул. Хрещатик, 34, тел./факс 224-58-01, 224-58-02

№ 67-68 (1087-1088)

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Васильківська, 1,
464,0
6 310 305,00
4 роки 11 місяців Розміщення офіса
на 1-му поверсі будівлі
станом на 30.06.2017
–
м. Київ, вул. Металістів, 4
4,0
49 700,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслустаном на 30.06.2017
говування населення

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі
гуртожитку № 11
Нерухоме майно – нежитлові примі- 36282830.1.ДЮФИЖБ001 м. Київ, вул. Хрещатик, 34
щення на 4-му поверсі адміністративної будівлі

738,4

18 996 800,00
станом на 30.06.2017

2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
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Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу управління

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

4 Мінрегіон

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костянтинівська,
16,3
200 100,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
68, на 3-му поверсі будівлі
станом на 30.06.2017
із ксерокопіювання документів

00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»,
вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 425-56-32
5 Міністерство охорони здоров’я 00012925, Міністерство охорони здоров’я України, вул. МихайУкраїни
ла Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94
6 Міністерство освіти і науки
02070890, Київський національний університет технологій
України
та дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011,
тел. (044) 280-05-12

Нерухоме майно – нежитлові приміщення

7 Міністерство освіти і науки
України

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення

–

м. Київ, вул. Васильківська,
36, на 1-му поверсі будівлі

8,0

117 830,00
станом на 31.05.2017

Нерухоме майно – приміщення 1-го
поверху навчального корпусу

–

м. Київ, вул. Вінницька, 10

8,1

105 000,00
станом на 30.06.2017

419,0

5 551 000,00
станом на 30.04.2017

02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
8 Міністерство освіти і науки
19036779, Київська державна академія водного транспорту імеУкраїни
ні гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ,
вул. Фрунзе, 9, тел. 463-74-70, 417-17-57
9 Міністерство культури України 22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка» ,
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. 257-76-98, 257-30-17

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – нежитлове приміщення, на 1-му поверсі будівлі нав
чального корпусу №1

Нерухоме майно – частина технічного
поверху будівлі корпусу № 6

00012925.1.ААААКЛ662 м. Київ, вул. Грушевського, 7,
на цокольному поверсі будівлі
–
м. Київ, вул. НемировичаДанченка, 2

22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Васильківська, 1

95,0
9,6

1 930 000,00
станом на 31.03.2017
147 900,00
станом на 30.06.2017

2 роки

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 роки 11 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції
(1,0 м2) та канцтоварів (7,0 м2), що призначаються для навчального
закладу; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів (1,6 м2)
1 рік
Розміщення: принт-центру для надання ксерокопіювальних послуг
(4,0 м2); торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів (4,0 м2)
1 рік
Розміщення буфету у навчальному закладі, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення зали для проведення виступів представників локальних
громад, активістів тощо. Проведення громадських обговорень та лекцій
(186,8 м2); буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
(232,2 м2)
1 рік
Розміщення складу

10 Державна служба України з пи- 00699715, Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві,
Нерухоме майно – нежиле приміщен- 00699715.1.БЕММЛЦ 072 м. Київ, вул. Волинська, 12
8,5
104 400,00
тань безпечності харчових про- 03151, м. Київ, вул. Волинська, 12, тел. 044-245-78-02
ня в будівлі станції боротьби зі сказом
станом на 30.06.2017
дуктів та захисту споживачів
11 Міністерство енергетики та ву- 37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості Украї- Нерухоме майно – частина нежитлового 37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, вул. Б.Хмельниць3,0
59 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
гільної промисловості України ни, вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел. 044-594-65-26, 206-38-44 приміщення в адміністративній будівлі
кого, 4
станом на 30.06.2017
товарів підакцизної групи (погодинне використання – 45 годин на місяць)
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 надписом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 Нежитлові приміщення з № 1 до № 4 включно, вбудовані в перший поверх будівлі чайної № 1, реєстровий № 33689922.25.УВЮЯЮТ359, загальною площею 120,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1, що перебуває
на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс», ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 35378909.
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 31.05.2017
становить без ПДВ 346 486,00 грн.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, площею 112,4 м2 (орендна ставка 6 %); розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на
площі 5,6 м2 (орендна ставка 8 %); розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів на площі 2,0 м2 (орендна ставка 18%).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із
стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2017
року становить без урахування ПДВ – 1 850,00 грн на місяць.
3. Строк оренди – 2 роки 364 дні з можливим продовженням договору оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти
об’єктом оренди.
4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборенду та приватизації.
6. Протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження
об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю
та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його
копію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги
безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
8. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку платнику
зазначеного звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
9. На підтвердження зобов’язання за договором оренди і на забезпечення його
виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до
державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним законодавством співвідношенні, в розмірі, не меншому ніж розмір орендної плати за
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні місяці оренди.
10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів
повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, зі змінами: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозиціями
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.
Конкурс буде проведений о 13.30 на 10-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за 10
хвилин до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 7 календарних днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою:
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну прийняття заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну прийняття заяв вважається попередній перед
такими вихідними чи святковими днями робочий день. У разі, якщо дата проведення
конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу
вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м.Києву про оголошення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення загальною площею 122,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Антонов», за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, 89б (підвальне приміщення
будинку для приїжджих). Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2017 становить 1 475 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Державний концерн
«Укроборонпром».
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (липень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 7 674,04 грн; мета використання: розміщення їдальні, яка
не здійснює продаж продукції підакцизної групи, 6 %; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж на вартість (франшиза безумовна – 0%)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі
відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди
державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по м.Києву, в конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м.Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки проведення
конкурсу на право укладення договору оренди державного
нерухомого майна, що відбувся 21.07.2017

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, проведеного 21.07.2017 (додаткове
засідання: від 28.07.2017), на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Одеська філія), а саме: виділене нежитлове
приміщення в будівлі «Корпус № 2» з теплопунктом (інв. № 060382, реєстровий
№ 38727770.1.АААИГА544) площею 15,6 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договори оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «САЙРУС – ГРУП».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони
та Генерального штабу Збройних Сил України про оголошення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центр забезпечення
службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил
України, поштова адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6 ( фактичне
розташування: 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6).
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
площею 1,0 м2, розташованого у п’ятиповерховій адміністративній будівлі 1974 року
побудови, військового містечка № 64 на просп. Повітрофлотському, 6, м. Київ.
Балансоутримувач: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017
становить 15 457,00 грн без (ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 531,34 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – липень 2017 року під розміщення банкомата. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців двадцять дев’ять днів.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Мета використання об’єкта оренди – розміщення банкомата (40 %).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати.
3. Авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата,
протягом 10 робочих днів з моменту укладення договору оренди.
4. Своєчасна (щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
5. Установлення вузла обліку електроенергії за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямого договору з постачальною організацією (до моменту
укладення прямого договору відшкодовувати витрати орендодавцю за електричну енергію).
6. Компенсація земельного податку під об’єктом оренди.
7. Компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування оголошення.
8. Виконання поточного та інших видів ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги щодо відшкодування.
9. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж вартість,
встановлена за незалежною оцінкою, постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб майно було застрахованим на весь строк оренди.
10. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно його призначення та
умов договору оренди.
11. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
13. Право орендодавця здійснювати контроль за станом цільового використання об’єкта оренди та використання інших умов конкурсу.
14. Заборона суборенди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди,
підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості;
довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню 20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено в Центрі забезпечення службової діяльності
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (03168,
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, будівля № 1, під’їзд № 13, каб. № 8)
о 10-й годині через 20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон (044) 454-42-26.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – «Спортивний комплекс» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67б, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 706,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 30.11.2000 № 12/133-СБП «Про перелік об’єктів соціальної
сфери (групи Ж), які підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу
України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  – нежитлова будівля (літ.А-2) загальною площею 1 356,3 м2 за адресою: 51931,
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9,
що обліковується на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 101,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.05.2017 № 865
«Про внесення змін у додаток до наказу ФДМУ від 09.02.2017 № 209 (зі змінами), вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
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Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля, літ. А-1, площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15) за адресою:
50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86, що обліковується
на балансі ПрАТ «Північний ГЗК».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 254 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.11.2016
№ 2088 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377
Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – будівля
овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2 загальною площею
1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А1, Б, воротами № 1, № 2 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б,
що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 088,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.11.2012
№ 3847 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), вимоги ст.
120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а за адресою: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б, що обліковується на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 170,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.10.2012
№ 3713 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
VІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – «Сірководнева лікувальня» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а, що
обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1 060,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.04.2013 № 436
«Про включення до переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації»вимоги
ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
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Умови конкурсу:
претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Дніпропетровській
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.
Регіональне відділення забезпечує переможця конкурсу довіреністю на отримання всієї необхідної інформації щодо виконання робіт та проведення необхідний
дій від імені Регіонального відділення.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; 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; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 20.09.2017 (включно) до 17:00.
Конкурс відбудеться 28.09.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефон для довідок (056)744-11-41 (відділ приватизації та управління корпоративними
правами держави).

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості
3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1 а, с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»: 10.1 – виробництво м’яса та
м’ясних виробів; 10.5 – виробництво молочних виробів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», од.: 427, зокрема: будівель та споруд –
25; машин та обладнання – 197; транспортних засобів – 17; інструментів, приладів, інвентарю – 96; нематеріальних активів – 20; капітальних інвестицій – 34.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
«Сіверський», тис. грн: 15 261,20. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017, тис. грн: 4 758,00, зокрема: будівель та споруд – 1 892,00; машин та обладнання – 2 208,00; транспортних
засобів – 419,00; інструментів, приладів, інвентарю – 154,00; нематеріальних
активів – 35,00; капітальних інвестицій – 48,00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 109,89 м2
(у т. ч. площа загального користування – 9,99 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гулей Н. В.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,5 м2 та
частина даху площею 59,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Укрдіпромез». Адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «МТС Україна».
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення технічного поверху площею 10,0 м2 та частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро,
вул. Трудових Резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 01.08.2017
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,38 м2
(у т. ч. площа загального користування – 4,88 м2). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Реохім».
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,85 м2.
Балансоутримувач: Управління каналу Дніпро-Донбас. Адреса: Дніпропетровська
обл., Петриківський р-н, Шульгівська с/р, с. Шульгівка. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Фермерське господарство «Схід».
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 141,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Наводничий А. Ф.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 13,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,92 м2) та частина даху
площею 40,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 60,0 м2 та
асфальтований майданчик площею 21,0 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електро
механічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Хілобок Д. Ю.
 9. Назва об’єкта: бетонний майданчик площею 380,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Альянс Синтез».
Дата оцінки: 08.09.2017.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 184,6 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науковотехнічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Торгпромконтракт».
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 51,77 м2.
Балансоутримувач: Управління каналу Дніпро-Донбас. Адреса: Дніпропетровська
обл., Царичанський р-н, с. Могилів, 23-й км. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Виробничо-торгівельної фірми «Елігія».
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,5 м2.
Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській
області. Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 21а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Павленко І. Г.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 27,2 м2
(у т. ч. площа загального користування – 4,4 м2). Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ДП «Центр державного земельного кадастру».
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,2 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Скрипець О. М.
Дата оцінки: 16.06.2017.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Іванушкін О. Г.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (корпусу № 2) площею 4,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення
(корпусу № 3) площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна
академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Іванушкін О. Г.
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 461,7 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Газгенераторбау».
 18. Назва об’єкта: частина ґанку площею 64,0 м2. Балансоутримувач:
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Медична (Семашка),
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Кисляченко Д. С.
 19. Назва об’єкта: частина даху площею 9,57 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Лайфселл». Дата оцінки: 16.06.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
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Кількість земельних ділянок: 4. Розмір земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132
га; 0,3959 га; 0,1625 га. Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкине,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Цільове призначення земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132 га; 0,3959 га – землі промисловості; 0,1625 га – виробничогосподарські потреби. Правовий режим земельних ділянок: оренда земельних
ділянок строком на 49 років. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок станом на 01.01.2017, тис. грн: 0,2659 га – 442,797; 2,2132 га – 398,518; 0,3959 га –
239,849; 0,1625 га – 716,195.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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), та з урахуванням
умов цієї інформації.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізація ми 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав
на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією щодо ціни послуги з
оцінки, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
ФДМУ (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 8 вересня 2017 р.
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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 вересня 2017 р. о 14.00.

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, 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 (в календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні через п’ятнадцять календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00, телефон для
довідок (056) 744-11-51.

об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донецьке регіональне відділення Спілки землевпорядників України.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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 претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 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
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 108, Холодногірський р-н (кадастровий номер
6310137200:02:003:0030). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Депар
тамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20,
(057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних діля
нок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1381 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 108, Холодногірський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для обслуговування нежитлової будівлі літ. «Г-5» (виробничі приміщення). Правовий
режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 359 456,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 06.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначен
ням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, 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; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 43,9 м2 другого поверху будівлі адміністративно-господарських приміщень. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Петрова Т. Г. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
13,9 м2 другого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВАТ «Укрцинк», не увійшло до статутного капіталу ВАТ. Місцезнаходження

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – колишній
об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею
317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2
(інв. № 519). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Слов’янський
машинобудівний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84112, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65. Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна з метою визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Замовник та
платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 4 од., у т. ч. 1 об’єкт нерухомого
майна. Балансова залишкова вартість основних засобів: 56 308,58 грн станом на
31.08.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим 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 претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 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 та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель, приміщень з обладнанням.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення
ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року (лист ФДМУ
від 22.05.2017 № 10-59-10064), для об’єктів нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), становить 2,2 тис. грн.
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Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: локомотивне депо загальною площею 962,6 м2, у складі:
будівлі локомотивного депо, позначеної літерою «А», залізничної колії № 1 –
140,9 пог. м (без земельної ділянки). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н, Гранітненська с/р, комплекс будівель і споруд № 4.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Архплан» Малинської районної ради.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої
приватизації – продажу на аукціоні. Кількість об’єктів: основні засоби – локомотивне
депо загальною площею 9 625,6 м2, у складі: будівлі локомотивного депо, позначеної літерою «А», залізничної колії № 1 – 140,9 пог. м. Балансова залишкова вартість: 45 255,48 грн станом на 01.08.2017. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – Комунальне підприємство «Архплан» Малинської районної ради; платник робіт
з оцінки – Комунальне підприємство «Архплан» Малинської районної ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні (поз. 37) площею
100,6 м2 та приміщення (поз. 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 за планом) загальною площею 212,2 м2 на першому поверсі будівлі Закарпатського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. А. Волошина, 66.
Найменування балансоутримувача: Закарпатський лісотехнічний коледж ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України» (тел. (097) 764-69-02). 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 Рущак Т. І. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 4-2) площею 4,65 м2
(3,1 х 1,5) та частина внутрішньої стіни вестибуля площею 2,0 м2 (2 х   1)
першого учбового корпусу (літ. А-А ′ ) Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта:Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6. Найменування балансоутримувача: Свалявський технічний коледж Національного університету харчових
технологій (тел. (096) 246-18-15). 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 Кушніренко М. Б. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,6 грн/м2 станом на
24.01.2011. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «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).
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, – 2 200,00 грн.
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення складу «ВДВ» (літ. «М») площею 531,1 м2, 17,4 м2, 4,7 м2,
2
2
3,4 м , 8,8 м , 24,4 м2, 14,4 м2, 37,6 м2, 18,6 м2, 20 м2, 80,5 м2, що обліковуються
на балансі державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата
оцінки: 31.08.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Франк-Вуд».
 2. Частина приміщення загальною площею 225,3 м2 в будівлі їдальні
№ 1, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – підприємець
Чорний Петро Дмитрович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
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діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента 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); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
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 з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

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: нежитлове вбудоване приміщення площею
17,7 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі
(інв. № 1031100732). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 347. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та
в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС у Луганській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник: ТОВ «Торгівельнопромислове підприємство «Електронні системи».
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 в Міністерстві 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 14 вересня 2017 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. Сєверодонецьк, 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: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 4,2 м2 на першому поверсі у фойє Стоматологічного центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Годлевський Артур Олікович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 27, 27’ та
№ 90’, 91, 93, 94 загальною площею 127,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
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, вул. Замарстинівська,
7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Західний центр насіння «Родос»
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 25,0 м2 на другому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Компанія «TURK HAVA YOLLARI A.O.» («ТЮРК ХАВА ЙОЛАРРИ А.О.»).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 43,67 м2 на першому поверсі токарного відділення цеху металоконструкцій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька,
222 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Пілон-СТ».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, позначене на поверховому плані «1а», площею 3,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Пулюя, 42. Балансоутримувач: Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості
НУ харчових технологій. 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. І. Пулюя, 42. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Буяр Володимир
Михайлович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі Д1 (елінг) площею 140,8 м2, а саме: елінг № 1 площею 70,6 м2 та елінг № 2 площею 70,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія,
вул. Берегова, 7. Балансоутримувач: Львівський обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ. 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., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Берегова,
7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Спортивний клуб «ОТАМАН».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 70,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей.
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. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Ніколаєва Ірина Євгеніївна
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
111,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Пулюя, 30. Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». 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. І. Пулюя, 30. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Тимощук Роман Володимирович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 88, 89,
90 загальною площею 41,6 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. 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, вул. Замарстинівська, 7. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Чабан Ярослав Теодозійович
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 57,1 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Стуса, 3. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград.
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. Червоноград, вул. Стуса, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Техніка».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
65,3 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі (гуртожиток). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград. 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. Червоноград, вул. Стуса,
1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Техніка».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 23,0 м2 поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Козар Марія Михайлівна
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Пло- Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові вбудовані приміщен- 76,6 МиколаївУправління поліції охорони в Ми- 31.07.17
ня першого поверху двоповерська обл.,
колаївській області
хової будівлі
смт Арбузинка,
вул. Шевченка, 200
2 Частина нежитлового вбудо130,7 м. Миколаїв, ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – 31.07.17
ваного приміщення першого
просп. Богояв- орендодавець
поверху двоповерхової будівлі
ленський (Жовцентральної прохідної
тневий), 42а
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9
Продовження таблиці
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
3 Дві частини приміщень центральної їдальні № 18 з прохідною
№ 1; частина приміщень інженерного корпусу № 1; частина приміщень адміністративно-побутового
корпусу (АПК) з галереєю (корп.
9); частина приміщень північної
прохідної (корп. 7); частина приміщень інженерного корпусу № 2
(заводоуправління)
4 Нежитлові приміщення будівлі
їдальні з буфетом

Пло- Адреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
оцінки
4,55 м. Миколаїв, ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – 31.07.17
просп. Бого- орендодавець
явленський
(Жовтневий),
42а

244,42 м. Миколаїв,
вул. Айвазовського, 29
5 Частина нежитлового приміщен- 2,0 м. Миколаїв,
ня першого поверху адміністравул. Айвазовтивної будівлі
ського, 29/1

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» 31.08.17

Філія «Октябрьск» ДП «Адміні31.08.17
страція морських портів України»
(адміністрація спеціалізованого
морського порту «Октябрьск»)
6 Нежитлові приміщення окремо 278,9 м. Миколаїв, Миколаївський коледж
31.08.17
розташованої двоповерхової
вул. Пушкін- транспортної інфраструктури
будівлі лазні
ська, 71
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна
7 Нежитлові приміщення першого 26,1 м. Миколаїв, Миколаївський будівельний
31.08.17
поверху триповерхової будівлі
вул. 1-ша Сло- коледж Київського національнавчального корпусу № 2
бідська, 2
ного університету будівництва і
архітектури
8 Нежитлові приміщення в
64,0 м. Миколаїв, ДП «Миколаївський авіаремонт- 31.07.17
одноповерховій будівлі спортвул. Знамен- ний завод «НАРП» – орендокомплексу
ська, 4
давець
9 Нежитлові приміщення другого 79,0 м. Миколаїв, Миколаївська філія ДП «Дер31.08.17
поверху триповерхової адмінівул. Космонав- жавний науково-дослідний та
стративної будівлі
тів, 61
проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроект-реконструкція»
10 Частина холу першого поверху
1,5 м. Миколаїв, ДФС України (оперативне управ- 31.08.17
чотириповерхової адміністравул. Лягіна, 6 ління ГУ ДФС у Миколаївській
тивної будівлі
області)
11 Нежитлове приміщення першо- 20,0 м. Херсон,
Національний університет ко31.08.17
го поверху чотириповерхової
просп. Ушако- раблебудування ім. Адмирала
будівлі Херсонської філії НУК
ва, 44
Макарова
ім. адмірала Макарова
12 Нежитлове вбудоване при14,0; м. Миколаїв, Миколаївська філія ДП «Дер31.08.17
міщення четвертого поверху та
вул. Космонав- жавний науково-дослідний та
частина даху чотириповерхової 10,0 тів, 61
проектно-вишукувальний інститут
адміністративної будівлі
«НДІпроект-реконструкція»
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Пло- Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення другого поверху кор- 16,6 м. Миколаїв,
ДП «Південний
31.07.17
пусу А адміністративної будівлі
вул. Фалєєвнауково-дослідний
ська, 25
і проектно-вишуку
вальний інститут розвитку флоту рибного
господарства «Південдіпрорибфлот»
2 Нежитлові приміщення
65,0 м. Миколаїв,
ДУ «Миколаївській 31.07.17
вул. Табірне
слідчий ізолятор»
поле, 5
3 Навчальні аудиторії № 404, 405, 409 учбо167,5 м. Миколаїв,
ДВНЗ «Миколаїв31.07.17
вого корпусу
вул. Нікольський політехнічний
ська, 11
коледж»
4 Будівлі гаража та сараю
193,6 м. Миколаїв,
ЧНУ ім. Петра
31.07.17
Темвод, 23
Могили
5 Частина стіни четвертого поверху та частина 4,0 м. Миколаїв,
ЧНУ ім. Петра
31.07.17
стіни першого поверху гуртожитку № 1
вул. Погранич- Могили
на, 82
6 Нежитлові приміщення одноповерхової
248,3 Миколаївська Філія «Одеське
31.08.17
будівлі
обл., м. Перуправління військовомайськ,
вої торгівлі» Концервул. Дем’яна
ну «ВійськторгКоротченка, 24б сервіс»
7 Нежитлові приміщення одноповерхової
224,2 Миколаївська Філія «Одеське
31.08.17
будівлі
обл., м. Перуправління військовомайськ,
вої торгівлі» Концервул. Дем’яна
ну «ВійськторгКоротченка, 24а сервіс»
8 Нежитлові приміщення будівлі їдальні з
244,42 м. Миколаїв,
ДП «Стивідорна
31.08.17
буфетом
вул. Айвазов- компанія «Ольвія»
ського, 29
9 Гідротехнічні споруди зимувального ставку
– Миколаївська ДП «Укрриба»
31.08.17
№ 7; гідротехнічні споруди зимувального ставку
обл., Снігурів№ 1; гідротехнічні споруди Ленінського водоський р-н, в
збірника; гідротехнічні споруди ставку № 1
межах земель
виросткового; гідротехнічні споруди ставку № 2
Киселівської
виросткового; гідротехнічні споруди ставку № 3
сільської ради
виросткового; гідротехнічні споруди ставку № 4
виросткового; будівля насосної станції; засув;
насип; щит паводковий № 1; дамба з рибо
уловлювачем (б/н) незаверш. будівн.
10 Гідротехнічні споруди ставку № 10; гідро– Миколаївська ДП «Укрриба»
31.08.17
технічні споруди ставку № 11; гідротехнічні
обл., Снігурівспоруди ставку № 12; гідротехнічні споруди
ський р-н, в
ставку № 13; гідротехнічні споруди ставку
межах земель
№ 14; гідротехнічні споруди ставку № 15;
Центральної та
щит паводковий № 2; щит паводковий № 3;
Новокиївської
щит паводковий № 4 (Новокиївська с/р)
сільської ради
11 Гідротехнічні споруди ставку № 3 зимуваль– м. Миколаїв,
ДП «Укрриба»
31.08.17
ного; гідротехнічні споруди ставку № 4 зимуЦентральний
вального; гідротехнічні споруди ставку № 5
р-н (Матвіївка)
зимувального; насосна станція
12 Частина приміщень Надбузького професій706, Миколаївська Надбузький про31.08.17
ного аграрного ліцею: третій поверх; частина 95, обл., Микола- фесійний аграрний
четвертого поверху з місцями загального
у т.ч.: ївський р-н,
ліцей
користування; місця загального користування 572,4; с. Надбузьке,
першого поверху; місця загального користу- 65,6; вул. П. Глазовання другого поверху
27,6; вого, 1
33,5;
7,85
13 Фідер 6170; кабель ЦРП 40-ТП 2-ТП6; склад 108,0; м. Миколаїв
ДП «Суднобудів31.08.17
демонтованої апаратури (літ. 4-В3-1); не209,15; (територія за- ний завод ім. 61
житлові приміщення другого поверху будівлі; 256 воду)
комунара»
воєнпредів (літ. 4-Г-2); частина набережної пог. м
№ 9; штатна стоянка плавдока (4-І)
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 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 та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та 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); 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).
Середні значення ціни надання послуг з оцінки майна відповідно до узагальненої інформації ФДМУ щодо показників середніх значень ціни надання послуг
з незалежної оцінки майна у І кварталі 2017 року за групами об’єктів становить:
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 пристроїв), – 2 200,00 грн; окремо
розташована будівля – 4 400,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 700,00 грн;
гідротехнічні споруди – 7 400,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального та
комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих
дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

№ 67-68 (1087-1088)

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху головного управління адміністративного корпусу, інвентарний
№ 103100001, загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Служби безпеки України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 43. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон замовника конкурсу;
infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017
р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк
України», тел. 729-75-00, 729-75-16.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення 5-го поверху корпусів «Т» та «Х»
загальною площею 1 234,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон замовника конкурсу; infoa_51@
spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017
р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ», тел. 044-277-78-66.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху блоку службово-побутових приміщень, інвентарний № 073500, реєстровий № 01125666.1.АААИВЛ976, загальною площею 3,70 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон замовника конкурсу; infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПАТ «Державний ощадний банк України», тел. 729-75-00, 729-75-16.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ресторану «Нептун» № 92 – 97, 99, 101 – 109, 119, інвентарний № 29/632, реєстровий
№ 103100001, загальною площею 297,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія державного підприємства «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Набережна Луки Капікраяна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон замовника конкурсу; infoa_51@spfu.gov.ua
(електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: буде встановлено на дату проведення конкурсу.
 5. Назва об’єкта оцінки: житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Калініна, б/н, смт Красні Окни, Одеська область. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, які завдані державі. 048 728 74 84 телефон замовника
конкурсу, odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди КВЕД): Код КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового
електрозв’язку (основний); Код КВЕД 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення; Код
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій Код КВЕД 82.20 Діяльність
телефонних центрів. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) – 1.
Балансова залишкова вартість (основні засоби) – 0 грн станом на 01.06.2012.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв) – ; розмір земельної(их) ділянки(ок), усього – ; місце розташування
земельної(их) ділянки(ок) -; цільове призначення земельної(их) ділянки(ок) -; правовий режим земельної(их) ділянки(ок) -; нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок) -; наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні;
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі Андросівського молу;
частина відкритого складського майданчика вздовж залізничного шляху
1-з, загальною площею 9 839,12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська (Приморський р-н) б/н / м.
Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; (електронна адреса замовника конкурсу) info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 27.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство
з обмеженою відповідальністю «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за ЄДРПУ 31795619), тел.:
Володимир Станіславович Северов 729-35-38, 729-33-82; Олена (anna@brooklyn.
ua) 067-373-80-74 729-47-08; Оксана Миколаївна бухг oksana@brooklyn.kiev.ua
729-47-08 Оксана, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення в будинку побутових приміщень 1-го району РМТП (інв. № 836, реєстраційний номер
01125809.1.1ГЯШТОЯ333), загальною площею 145,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ренійського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рені, вул. Дунайська,188. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу (048) 731-5028; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; (електронна адреса замовника
конкурсу) info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються :дані відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: м. Одеса, 65005, вул. Степова, 18/20, 067-168-77-87 бухгалтер Людмила
Олександрівна, 096-755-1667 або 093-238-32-28 Сергій (головний інженер).
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху адмі
ністративно-побутової будівлі площею 27,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати; телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28;телефакс
замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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. 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, часток, паїв).Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.07.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: фірма «АРКТУР» у вигляді ТОВ (код за ЄДРПОУ
25024800), 067-485-9774; 050-336-77-34; 705-41-60 Світлана.
 9. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 4 площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати; телефон замовника конкурсу: 048-731-5028; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне
товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), договірний
відділ Олексій (095)289-55-55, (050)116-49-36 Tirechenko@Mts.com.ua.

 10. Назва об’єкта оцінки: автодорога в тилу 7-8 причалів інв. № 068550
(стара назва – відкритий складський майданчик (автодорога інв. № 068550)
загальною площею 3291,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу 048731-50-28; телефакс замовника
конкурсу 048731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 04.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 19349403), тел.: 729-31-65, 35-80,
066 700 44 74 Наталія Миколаївна Каракуліна, 729-31-62 Вікторія.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 1 413,80 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Одеський науково-дослідний
інститут «Спецавтоматика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 104. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди; телефон замовника
конкурсу 048731-50-28; телефакс замовника конкурсу 048731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 04.08.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Колективне науково-виробниче підприємство
«Спецавтоматика» (код за ЄДРПОУ 20923209), тел.: 728-00-44, 786-01-66, 722-2236, 728-00-45, 42 бухгалтерія Людмила Іванівна.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-поверхової будівлі,
частина сараю, майданчик з покриттям із залізобетону, доріжки з бетонним
покриттям загальною площею 331,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 11.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ВАТ «Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 191282); тел. 7-13-20,
7-43-59, 7-46-83, 7-43-57, 7-47-82, 0675306618, 7-43-98 Віта Олегівна, Василенко
Олена Сергіївна 7-48-13, факс: 7-57-70 або 7-42-35, 6-19-25 Анатолій Павлович,
Elena.Vasilenko@ferrexpo.poltava.ua, бух. 053-48-745-97 Тетяна.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (А, Б, В за планом) другого поверху в двоповерховій прибудові до 9-поверхової будівлі загальною
площею 25,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Науководослідна установа «Український науковий центр екології моря» (УКРНЦЕМ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 89. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу (048) 731-5028; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами). Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 11.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайт-Віжн» (код за ЄДРПОУ
37114597), тел.: 0674839646; Анастасія 7597511, 12, 13.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху триповерхової будівлі лікарні загальною площею 5,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на
водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди; телефон замовника конкурсу (048) 731-5028; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 11.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: фізична особа – підприємець Попова Олена Василівна (код за ЄДРПОУ
3070015307), (063) 234 09 43 Саша.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00
14.09.2017. 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 (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.09.2017
об 11.00.

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: частина асфальтованого майданчика площею 30,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Токар К. М.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 4 площею 5,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна
академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Верхогляд Т. М.
 3. Назва об’єкта: частина навчального корпусу № 1 площею 20,2 м2.
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: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Крамаренко Р. Р.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі штабу загальною площею 15,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського,
10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДП «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Компанія Гірас».
 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 11,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Свободи, 4а, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Прокуратура Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Фурман Д. В.
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):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і повинна містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису
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витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною
Фондом державного майна України, регіональне відділення інформує про середні
значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення ФДМУ
по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 15.09.2017 включно.
Конкурси, 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, відбудуться у
Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 21.09.2017 о 10.00,
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон
для довідок (05322) 2-89-58.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ТОВ «Тернопільавтотранс 16100». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, 46002. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ приватизації, управління корпоративними
правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Телефакс замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2016: 96 122,84 грн.
Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0488 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, 46002. Цільове
призначення земельної ділянки: В.03.15. Для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 180 491,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
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).
До участі в конкурсі можуть бути допущені 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 діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки майна яких не перевищує 12 900,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ Положення. Також претендентам необхідно подати копії кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та чинного
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок.
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. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі
комплексного використання (офісної, виробничо-складської та складської нерухомості) разом із земельною ділянкою.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація
№
Мета проведення
Дата оцінки
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
про замовниз/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
складу, інв. № 91000, реєстровий № 33689922.37. ня договору на вартості об’єкта
ААААЕЖ247, літ. К-1, загальною площею 48,5 м2 проведення не- оренди з метою
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, на
залежної оцінки передачі в оренду
балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
2 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
2-поверхової нежитлової будівлі майстерні (цех ня договору на вартості об’єкта
№ 1), інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37. проведення не- оренди з метою
ААААЕЖ239, літ. А-2, загальною площею
залежної оцінки передачі в оренду
713,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
33689922, тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
3 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
складу, інв. № 03, реєстровий № 33689922.33.
ня договору на вартості об’єкта
АААЖЛБ415, літ. П-1, загальною площею 624,8 м2 проведення не- оренди з метою
за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, на
залежної оцінки передачі в оренду
балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
4 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
гаража (тарного складу), інв. № 44, реєстровий ня договору на вартості об’єкта
№ 33689922.33.АААЖЛБ422, літ. О-1, загальною проведення не- оренди з метою
площею 1 197,6 м2 за адресою: м. Харків, Кіль- залежної оцінки передачі в оренду
цевий проїзд, 1, на балансі Концерну «Військ
торгсервіс», 33689922, тел. (044) 243-39-36,
(044) 243-39-44
5 Нежитлові приміщення одноповерхової будівНа дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
лі виробничого цеху, інв. № 51, реєстровий
ня договору на вартості об’єкта
№ 33689922.33.АААЖЛБ429, літ. Н-1, загальною проведення не- оренди з метою
площею 918,4 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий залежної оцінки передачі в оренду
проїзд, 1, на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
33689922, тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
6 Нежитлові приміщення одноповерхової
На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
будівлі маслоцеху, інв. № 39, реєстровий
ня договору на вартості об’єкта
№ 33689922.33.АААЖЛБ417, літ. М-1, загальною проведення не- оренди з метою
площею 420,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільце залежної оцінки передачі в оренду
вий проїзд, 1, на балансі Концерну «Військ
торгсервіс», 33689922, тел. (044) 243-39-36,
(044) 243-39-44
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 16 – 25
На дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
одноповерхової будівлі магазину (№ 5 та сол- ня договору на вартості об’єкта
датської чайної № 1), інв. № 32, реєстровий
проведення не- оренди з метою
№ 33689922.37.ААААЕВ248, літ. А-1, загальною залежної оцінки передачі в оренду
площею 312,9 м2 за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 179в, на балансі Концерну «Військ
торгсервіс», 33689922, тел. (044) 243-39-36,
(044) 243-39-44
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1 однопоНа дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
верхової будівлі гаражів легкових автомобілів, ня договору на вартості об’єкта
інв. № 86000, реєстровий № 33689922.37.
проведення не- оренди з метою
ААААЕЖ238, літ. Ж-1, загальною площею 28,7 м2 залежної оцінки передачі в оренду
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, на
балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
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Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація
№
Мета проведення
Дата оцінки
находження (індекс, адреса), балансоутримувач
про замовниз/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
9 Нежитлові приміщення одноповерхової буНа дату укладен- Визначення
ПП «СЕРЖ»
дівлі магазину (№ 7), інв. № 28, реєстровий
ня договору на вартості об’єкта
№ 33689922.33.ААААЕВ244, літ. А-1, загальною проведення не- оренди з метою
площею 189,4 м2 за адресою: м. Харків,
залежної оцінки передачі в оренду
вул. С. Тархова, 13, на балансі Концерну
«Військторгсервіс», 33689922,
тел. (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
10 Нежитлові приміщення – частина холу на 2-му На дату укладен- Визначення
ФОП Бойповерсі 14-поверхового адміністративноня договору на вартості об’єкта ченко С. В.
учбового будинку, інв. № 10300002, літ. А-14, проведення не- оренди з метою
загальною площею 25,1 м2 за адресою: м. Хар- залежної оцінки передачі в оренду
ків, вул. Клочківська, 333, на балансі Харківського державного університету харчування та
торгівлі, 01566330, тел. (057) 337-85-35
11 Двоповерхова нежитлова будівля (колишнє
На дату укладен- Визначення
ФОП Кисеслужбове приміщення), яка є пам’яткою архіня договору на вартості об’єкта льова Л. В.
тектури (охоронний № 712/2), інв. № 10310061, проведення не- оренди з метою
літ. А2, загальною площею 459,5 м2 за адресою: залежної оцінки передачі в оренду
Харківська обл., Валківський р-н, с. Старий Мерчик, пров. Театральний, 3, на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської
обласної державної адміністрації, 02498530,
тел. (057) 700-36-52, 700-36-48
12 Одноповерхова нежитлова будівля, яка є
На дату укладен- Визначення
ФОП Кисепам’яткою архітектури (охоронний № 712/3), інв. ня договору на вартості об’єкта льова Л. В.
№ 10310062, літ. А1, загальною площею 171,1 м2 проведення не- оренди з метою
за адресою: Харківська обл., Валківський р-н,
залежної оцінки передачі в оренду
с. Старий Мерчик, пров. Театральний, 3, на балансі Департаменту містобудування та архітектури
Харківської обласної державної адміністрації,
02498530, тел. (057) 700-36-52, 700-36-48
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 46, 47, 57 на На дату укладен- Визначення
ТОВ «Про1-му поверсі 3-поверхоовго інженерного корпу- ня договору на вартості об’єкта март»
су, інв. № 213101, літ. А-3, загальною площею проведення не- оренди з метою
30,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна,
залежної оцінки передачі в оренду
12, на балансі ДП «УХІН», 00190443, тел. (057)
700-69-06
14 Нежитлові приміщення – кімнати № 7, 8 одно- 19.07.17
Визначення вар- ПАТ «Укртеповерхової будівлі пошти загальною площею
тості об’єкта з ме- леком»
2
16,5 м за адресою: Харківська обл., Кегичівтою продовження
ський р-н, с. Андріївка, на балансі ПАТ «Укрподоговору оренди
шта», 22721970, тел. 712-46-43
15 Нежитлові приміщення в частині 1-го поверху
25.08.17
Визначення вар- ПАТ «Укрте1-поверхової будівлі, вбудованій між двома
тості об’єкта з ме- леком»
9-поверховими будівлями, загальною площею
тою продовження
114,5 м2 (за техпаспортом 114,8 м2) за адресою:
договору оренди
м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 48 (Ювілейний), на балансі Національного фармацевтичного
університету, 2010936, тел.: 706-35-81, 706-30-61
16 Нежитлові приміщення – частина кімнати № 25 17.09.17
Визначення вар- ПАТ «Укрсибна 1-му поверсі 4-поверхової будівлі команднотості об’єкта з ме- банк»
диспетчерського пункту, літ. «А-2-4», загальною
тою продовження
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Стардоговору оренди
това, 15, на балансі Харківського регіонального
структурного підрозділу державного підприємства обслуговування повітряного руху України,
21175382, тел. 775-54-76
17 Нежитлові приміщення – к. № 11 на 1-му
24.08.17
Визначення вар- ФОП Козиреповерсі 4-поверхового виробничого корпусу
тості об’єкта з ме- ва Н. І.
(інв. № 125032) загальною площею 50,1 м2
тою продовження
за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42,
договору оренди
на балансі Державного підприємства науководослідний технологічний інститут, 14310589,
тел. 733-11-80
18 Частина підвального приміщення в
15.10.17
Визначення вар- ТОВ «Лайфп’ятиповерховій будівлі гуртожитку № 7 затості об’єкта з ме- селл»
гальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
тою продовження
вул. Алчевських, 46, на балансі Харківського
договору оренди
національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-53
19 Нежитлові приміщення кімн. № 26, 27, 32 на
12.05.17
Визначення вар- ТОВ ви6-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого
тості об’єкта з ме- давництво
корпусу, літ. «А-12», загальною площею 73,9 м2
тою продовження «Ранок»
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, на
договору оренди
балансі ДП «Укрміськбудпроект», 02497980,
тел. 701-07-30
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна І кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва –
8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних активів
(до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна,
розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн;
визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкові транспортні
засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7, 4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізована
техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 8,2 м2 четвертого поверху будівлі гуртожитку та одне антено-місце на даху будівлі. Балансо
утримувач – ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Підзамецька, 26, с. Зіньків, Кам’янець-Подільський р-н, 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 – 31.08.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«ЛАЙФСЕЛЛ». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: нежитлові, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми Федірки (реєстровий № 25592421.85.ААЕЖАЖ824, інвентарний № 3-553). Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: с.
Федірки, на території Волочиської міської громади, Волочиський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Климковецький Василь Анатолійович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
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,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 8 вересня 2017 року (включно)
до 15.30.
Конкурс відбудеться 14 вересня 2017 року 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 для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованої дороги площею 50,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 14,
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АВП ТЕПЛОДІМ». Дата
оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 58,8 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: ТОВ «Фірма «Мега
Стайл». Дата оцінки: 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху бізнесінноваційного центру кімн. № 25 площею 23,6 м2, кімн. № 24 площею
46,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Коваль О. М. Дата
оцінки: 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: навчальний кабінет на першому поверсі площею 46,8 м2, навчальний кабінет на третьому поверсі площею 46,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Мазура, 26, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛІДЕР-АВТО
І К». Дата оцінки: 31.08.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 242,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20.
Дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2)
загальною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19801, Черкаська
обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а. Дата оцінки: 31.08.2017.
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 (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси –
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 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 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 – 19 вересня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 25 вересня 2017 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).
Орієнтов№ Назва об’єкта ПлоБалансоутриПлатник робіт з
на дата
Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
мувач
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина нежитло- 4,7 м. Київ, вул. С. Петлюри, ДП «Київдіпро- ПАТ «НАК «УКР
31.07.17
вого приміщення
15, корпус «Б»
транс»
СВІТЛОЛІЗІНГ»
2 Нежитлове при- 74,0 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ФОП Турпет31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «П» ресурси»
ко О. Ю.
3 Нежитлове при- 63,2 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ФОП Марчен31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «Ч»
ресурси»
ко О. О.
4 Нежитлове при- 98,5 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ТОВ
31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «Д»
ресурси»
«Профіндустрія-УК»
5 Нежитлові при- 57,4 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ТОВ «Констракшн 31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «М» ресурси»
Машинері»
6 Нежитлове при- 9,3 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ТОВ «Компанія
31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «Ц» ресурси»
«Ерконтрейд»
7 Нежитлове при- 43,2 м. Київ, Саперно-Слобід ДП «Укроборон- ФОП Лоза А. М.
31.08.17
міщення
ський проїзд, 3, літ. «Я»
ресурси»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з оцінки
Балансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Нежитлове при- 68,2 м. Київ, вул. Є.
ДП «ДІСЕД»
Асоціація українських
31.08.17
міщення
Сверстюка, 15
банків
2 Нежитлове при- 21,6 м. Київ, вул. Еспла- Головне управлін- ВГО «Козацька терито- 31.08.17
міщення
надна, 4-6
ня регіональної ріальна оборона»
статистики
3 Нежитлові при- 642,8 м. Київ, просп.
ДП «ВО «Київп- ТОВ «Кронас-Трейд»
31.08.17
міщення
Корольова, 1
рилад»
4 Нежитлове при- 34,0 м. Київ, вул. ПоНТУУ «КПІ ім.
ТОВ «Політеко Сайенс 31.08.17
міщення
літехнічна, 33
І. Сікорського»
СІТІ»
5 Нерухоме май5,0 м. Київ, просп.
ДП «ЦУТБ по
ТОВ «ТриМоб»
31.08.17
но – частина
А. Глушкова, 9
ковзанярському
освітлювальної
спорту «Льодовий
опори
стадіон»
6 Нежитлове при- 13,6 м. Київ, вул. Леон- ДЗ «Київський ко- Київська міська дирек- 31.0817
міщення
товича, 11
ледж зв’язку»
ція ПАТ «Укрпошта»
7 Частина не1,0 м. Київ, вул. Турге- Головне управлін- ТОВ «Міжнародні ін31.08.17
житлового принєвська, 71 – 75 ня статистики у формтехнології»
міщення
м. Києві
8 Нежитлові при- 282,75 м. Київ, просп.
НТУУ «КПІ ім.
Київська міська органі- 31.08.17
міщення
Перемоги, 37к
І. Сікорського»
зація Профспілки працівників освіти і науки
України
9 Нежитлове при- 29,8 м. Київ, вул. ВаДП «Національний БО «МБФ «Імпульс
31.08.17
міщення
сильківська, 1
центр Олександра Трансформація ПлатДовженка»
форма»
10 Нежитлове при- 19,2 м. Київ, просп.
ДВ «Преса
ТОВ «Інтересна газета» 31.08.17
міщення
Перемоги, 50
України»
11 Нежитлове при- 115,8 м. Київ,
Бортницьке між- ТОВ «КРЕТЕК»
31.08.17
міщення
вул. Є. Харченка, 4 районне управління водного
господарства ім.
Гаркуші М. А.

№ 67-68 (1087-1088)
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Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта

12 Нежитлове при- 140,3 м. Київ, вул. Ваміщення
сильківська, 1
13 Нежитлове приміщення

ДП «Національний ФО Рубан В. В.
центр Олександра
Довженка»
25,4 м. Київ, вул. С.
ДП «КиївдіпроТОВ «Донецький інстиПетлюри, 15, кор- транс»
тут води»
пус “А”

Орієнтовна дата
оцінки
31.08.17
31.08.17

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлове при16,8
м. Київ,
Київське казенне ТОВ «Ортопедич31.07.17
міщення
вул. Фролівексперименталь- ний науковоська, 4
не протезновиробничий реаортопедичне під- білітаційний центр
приємство
«Ортес»
2 Споруда
7,56
м. Київ, с. Пи- Національний
ФОП Гумен М. Г.
31.07.17
рогів, споруда музей народної ар№7
хітектури та побуту
України
3 Частина даху та
4,0
м. Київ,
ДП «НСК «Олімпій- ТОВ «лайфселл»
30.06.17
технічного поверху
вул. Еспланад- ський»
на, 42
4 Частина даху та
21,0
м. Київ,
Національний уні- ПрАТ «ВФ Україна» 31.07.17
технічного поверху (у т. ч. 9,0 вул. Фізкульту- верситет фізичного
та 12,0) ри, 1
виховання і спорту
України

Продовження таблиці

Орієнтовна дата
оцінки
5 Частина даху та
24,025 м. Київ, просп. Національний авіа- ПрАТ «ВФ Україна» 31.08.17
технічного поверху (у т. ч. 6,0 Космонавта
ційний університет
та 18,025) Комарова, 1,
корпус № 8а
6 Нежитлові при198,0 м. Київ,
Київське казенне ТОВ «Ортопедич31.08.17
міщення
вул. Фролівексперименталь- ний науковоська, 4
не протезновиробничий реаортопедичне під- білітаційний центр
приємство
«Ортес»
7 Нежитлові при149,8 м. Київ,
ДП «ВО «КиївпТОВ «Інструмент31.08.17
міщення
вул. Гарматрилад»
сервіс»
на, 2
8 Частина нежитло10,0
м. Київ,
НТУУ «КПІ ім. І.
ФОП Комісаренко 31.08.17
вого приміщення
вул. Політехніч- Сікорського»
А. Ф.
на, 39
9 Прибудова до
80,0
м. Київ, вул. Е. ДП «НДІ «Оріон»
Українсько31.07.17
трансформаторної
Потьє, 8а
російське ЗАТ
підстанції
«Фазотрон-Україна»
10 Нежитлові при1 171,7 м. Київ, вул. П. ДП «Об’єднання по ТОВ «Провідна ви- 31.08.17
міщення – об’єкт
Сагайдачноторгівлі та поста- давнича група»
культурної спадго, 37
чанню»
щини
11 Частина даху
5,0
м. Київ, вул. А. Регіональний сер- ТОВ «лайфселл»
30.06.17
Туполєва, 19 вісний центр МВС
України в м. Києві
12 Нежитлові при132,5 м. Київ, вул. А. ДУ «Центр обслуго- ДП МВС України
31.08.17
міщення
Богомольвування підрозділів «Інформ-Ресурси»
ця, 10
МВС України»

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
оцінки

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Конкурси відбудуться 13 вересня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 7 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 13 вересня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), споруда, прибудова до трансформаторної підстанції є:
окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно – частина освітлювальної опори, частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Інформація
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.03.2017
1. Вбудовані нежитлові приміщення (№ 186, 186а, 187, 187а, 187б) загальною
площею 38,2 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33; мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 р/д.
Вартість робіт – 2000 грн.
2. Нежитлове приміщення загальною площею 11,0 м2 на цокольному поверсі
будівлі автовокзалу МА ПП «Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54; мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець СОД – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 1800 грн.
3. Частини нежитлового приміщення загальною площею 34,0 м2 (2 приміщення
по 17,0 м2) на другому поверсі будівлі нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168; мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1920 грн.
4. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 62,5 м2 (кабінет № 103
площею 15,5 м2, кабінет № 104 площею 14,0 м2, кабінет № 106 площею 33,0 м2)
на четвертому поверсі дев’ятиповерхової будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола,
57; мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1910 грн.
5. Нежитлове приміщення загальною площею 15,7 м2 на першому поверсі будівлі корпусу № 26. м. Львів, вул. Карпінського, 8; мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець СОД – ФОП Крилошанський Ю.Є. Термін виконання
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
6. Асфальтований майданчик загальною площею 80,0 м2 (24,0 м2 та 56,0 м2).
м. Львів, вул. Пекарська, 50; мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1910 грн.
7. По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 51,7 м2 на
першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Л. Українки, 1 подано лише одну заяву, відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 27.03.2017
1. Санітарно-гігієнічні приміщення (№ 154 – 163, № 165 – 169, № 171 – 175) загальною площею 58,5 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МА ПП «Краковець».
Львівська обл., Яворівський р-н., смт Краковець, вул. Вербицького, 54; мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.
2. Нежитлові приміщення № 17 – 27 загальною площею 56,5 м2 на першому
поверсі будівлі навчального корпусу. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57; мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2000 грн.
3. Частина площі фойє № 2а (два «а») площею 2,0 м2 на першому поверсі чотири
поверхової будівлі навчального корпусу, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11; мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець СОД – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1920 грн.
4. Нежитлова будівля загальною площею 1 019,5 м2. Львівська обл., м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 35; мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
СОД – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2540 грн.
5. Нежитлове приміщення площею 68,2 м2 на першому поверсі будівлі. м.
Львів, вул. Пулюя, 42; мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
СОД – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1910 грн.
6. Окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. «Б-1» загальною
площею 54,2 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. М. Котляревського,
3; мета оцінки – приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець СОД – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 3600 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 15.03.2017
1. Нежитлове приміщення № 23 загальною площею 26,4 м2 першого поверху
будівлі. м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9; мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець СОД – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт –
4 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
2. Нежитлові приміщення загальною площею 52,9 м2 на третьому поверсі адміністративного будинку. Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88;
мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець СОД – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2080 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для визначення збитків, завданих державі при розірванні
договору купівлі-продажу ОНБ, що відбувся в 23.03.2017
Переможцем конкурсу визнано:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з визначення збитків,
завданих державі при розірванні договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного
будівництва «Комплекс з переробки та забою птиці» (цех забою птиці, цех глибокої
переробки птиці, склад готової продукції, вагова, тарний склад, дезпромивальний
склад), який розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район,
с. Весняне. Вартість робіт – 7 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 16.03.2017
Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частина гаража площею 17,7 м2, за адресою: вул. Незалежності, 104, смт Машівка Полтавської області, що обліковується на балансі Карлівського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Полтавської області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення площею 43,2 м2 за адресою: вул. Сумська,
2, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Зінківському
районі. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1300,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення у холі адміністративного корпусу площею 4,00 м2
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення площею 81,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103, м. Пушкіна, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
2) фізичну особу – підприємця Старікова О.В. на проведення оцінки державного
майна: частина нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі, площею 14,4 м2 за адресою: вул. Старокиївська, 12, смт Решетилівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Решетилівському
районі. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1337,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
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3) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна:
частина нежитлового приміщення в будівлі гаража площею 46,6 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДП «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1250,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення в будинку господарського призначення № 1 площею
51,8 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська
обл., що обліковується на балансі ДП «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1290,00 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів;
4) юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна: нежитлове приміщення в вестибулі 1-го поверху їдальні Спецілізованого Миргродського санаторію «Слава» площею 2,0 м2 за адресою: вул. Харківка, 64,
м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Спеціалізованого Миргродського санаторію «Слава». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 20.03.2017
1. Три підвальні приміщення гуртожитку № 6 площею 37,2 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Чорновола, 53, які перебувають на балансі Національного університету водного господарства та природокористування. Переможець – ТзОВ «Нікос.
Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2200 грн.
2. Частина нежитлового приміщення площею 110,6 м2, прибудови до слюсарної майстерні ВПУ № 22 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4,
яке перебуває на балансі Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, продовження договору оренди. Переможець – Рівненська торгово-промислова палата.
Строк виконання робіт з оцінки – 8 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2496 грн.
3. Нежитлові приміщення площею 77,1 м2 на першому та другому поверхах
гуртожитку за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, які перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та
бізнесу», продовження договору оренди. Переможець – ППФ «Експерт-Рівне».
Строк виконання робіт з оцінки – 8 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2200 грн.
4. Частина даху будівлі виробничого корпусу площею 15,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Київська, 106, яка перебуває на балансі Державного підприємства
НВО «Потенціал-Еко», продовження договору оренди. Переможець – ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2500 грн.
5. Нежитлове приміщення навчального корпусу № 5 площею 3,0 м2 та нежитлове приміщення навчального корпусу № 2 площею 6,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Остафова, 31, продовження договору оренди. Переможець – ТзОВ «ЦТБ РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2500 грн.
6. Частина котельні площею 1,5 м2 та частина димохідної труби площею 2,0 м2
за адресою: Рівненська обл., с. Мирогоща, вул. Студентська, 1, які перебувають
на балансі Мирогощанського аграрного коледжу, продовження договору оренди.
Переможець – ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 27.03.2017
1. Нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку № 5 площею 17,4 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Волинська, 24, які перебувають на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування. Переможець – ФОП
Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн.
2. Частина приміщення кафе цокольного поверху гуртожитку № 2 площею 5,0 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Чорновола, 23, які перебувають на
балансі Березнівський лісотехнічного коледжу НУВГП. Переможець – ФОП Антонюк С. В. Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 15.03.2017
1. Розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі
РВ ФДМУ по Рівненській області, внаслідок знищення об’єкта державної власності – будівлі АЗС, розташованої за адресою: вул. Варшавська, 6, м. Сарни,
Сарненський р-н, Рівненська обл., що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Сарненське ремонтно-транспортне підпримєство». Переможець – ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 7900 грн.
2. Нежитлове приміщення першого поверху площею 19,9 м2 та підвальне приміщення площею 51,9 м2, за адресою: м. Рівне, вул. Ст.Бандери, 39а, розташовані
за адресою: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 39а, які перебувають на балансі Навчальнометодичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області, укладення договору оренди. Переможець – ПП
«Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2100 грн
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 29.03.2017
1. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів загальною площею 4,0 м2, а саме: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 4; частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 5, за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32
(балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «КОНСАТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1975,0 грн
2. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: м. Суми, просп. Шевченка,
17 (балансоутримувач – Машинобудівний коледж Сумського державного університету) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2100,0 грн.
3. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 45,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,
108 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж) з метою продовження дії
договору оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2040,0 грн.
4. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – одноповерхової нежитлової будівлі загальною площею 143,9 м2 за адресою: м. Суми,
вул. 20 років Перемоги, 5 (балансоутримувач – Концерн «Військторгсервіс») з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1628,0 грн.
5. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 10,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12а
(балансоутримувач – Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслій А. Ф.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1700,0 грн.
6. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщеннь загальною площею 154,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального
проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп») з метою передачі в

оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1700,0 грн.
7. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 425,98 м2 за адресою: Сумська обл., Недригайлівський
р-н, с. Закроївщина (балансоутримувач – Державне підприємство «Роменське лісове господарство») з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2100,0 грн.
8. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 11,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. СерединаБуда, вул. Центральна, 1 (балансоутримувач – Відділ Держгеокадастру у СерединоБудському районі Сумської області) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1700,0 грн.
9. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів, а саме: нежитлова будівля загальною площею 179,43 м2; погріб площею 41,86 м2; погріб площею 3,0 м2; погріб площею 3,0 м2, за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36 (балансоутримувач – Казенне
підприємство «Шосткинський казенний завод «Зірка») з метою продовження дії
договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5000,0 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 21.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлового приміщення навчального корпусу
ліцею площею 100,7 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Скалатський професійний ліцей», за адресою: просп. Шевченка, 30, м. Скалат,
Підволочиський район, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1950 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: двоповерхової нежитлової цегляної будівлі «Музичної школи», яка є пам’яткою архітектури ХІХ століття, охоронний номер 172М,
загальною площею 537,4 м2, що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського
державного історико-архітектурного заповідника, за адресою: вул. Шевченка, 16,
м. Кременець, Тернопільська обл. визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1700
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 23.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частини першого поверху «Будинку
правосуддя» загальною площею 23,0 м2, що перебуває на балансі Апеляційного
суду Тернопільської області, за адресою: вул. Князя Острозького, 14а, м. Тернопіль, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1750 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частини приміщення площею 46,1 м2 першого
поверху будівлі (літ. «А») пам’ятки архітектури місцевого значення «Василіанський
монастир», охоронний номер 163-М, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника, за адресою: вул.
Ліцейна, 2, м. Кременець, Тернопільська обл., визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: будівель і споруд бази матеріальнотехнічного постачання загальною площею 411,6 м2, зокрема:
№
Інвентарний
Загальна
Найменування (призначення) будівлі (об’єкта)
Реєстровий номер
з/п
номер
площа, м2
1 Будівля прохідної ваги (будівля бази МТП) «А» 10300010 37199618.38.РБИЮКО1376
246,4
2 Будівля котельні «Д»
10300005 37199618.38.РБИЮКО1378
165,2
3 Огорожа металічна 15 м пог.
10300194 37199618.38.РБИЮКО1396
–
4 Під’їзні дороги 1000 м пог.
10300057 37199618.38.РБИЮКО1394
–
5 Пожежний резервуар 75 м3
10300055 37199618.38.РБИЮКО1395
–
6 Електролінія 200 м пог.
10300104 37199618.38.РБИЮКО1548
–
7 Димова труба (вис. 20 м пог., діаметр 0,4 м)
10300038 37199618.38.РБИЮКО1551
–
Разом:
–
–
411,6
що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт» (за адресою: вул. Л. Українки, 9г, смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.) визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 9000 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частини даху площею 100,0 м2 та частини технічного поверху площею 6,5 м2 навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя,
що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя, за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль, визнано ТзОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частини нежилого приміщення поз.
2-11, площею 10,9 м2, другого поверху будівлі літер. А відділу статистики у Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області, за адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частини площадки з асфальтним покриттям
площею 160,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТзОВ
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 28.03.2017
I. Повернення в державну власність:
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва «Дослідноконструкторське бюро (ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова,
17. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного
будівництва «Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського», що повертається в державну
власність. Переможець: ПФ Агентство «Схід». Вартість робіт: 12000 грн. Строк
виконання: 5 днів.
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ФОП Мокров
О. П.

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 Частина нежитлового присміщеня кімн. № 63 на 2-му поверсі 7-повер
хової частини різноповерхової (2-7) будівлі пошти загальною площею
9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молочна (Кірова), 6, що обліковується на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
2 Частина нежитлового приміщення № 117 на 2-му поверсі 3-повер
хової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури, загальною
площею 17,4 м2 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні,
36, що перебуває на балансі Апеляційного суду Харківської області,
02894131, тел. (057) 751-88-71
3 Нежитлові приміщення кімн. № 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24 на першому
поверсі та кімн. № 13 на другому поверсі 2-поверхової будівлі навчальних
майстерен (інв. № 10110003) загальною площею 136,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Спортитвна, 9, що перебуває на балансі Професійно-техніч
ного училища № 32 м. Харкова, 02547903, тел.: 738-01-48, 738-13-94
4 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 3-поверхового головного учбового корпусу № 2 (інв. № 0004535) загальною площею 6,0 м2
за адресою: Харківська обл., смт Мала Данилівка, головний учбовий
корпус № 2, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758, тел.: (05763) 5-74-73, (05763) 5-75-31
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на першому поверсі триповерхового лабораторного корпусу (літ. «Г-3») загальною площею 20,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний
інститут основної хімії», 209740, тел. 700-01-23
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 на сьомому поверсі 11-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу (літ.
«А-11») загальною площею 82,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебувають на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, 1896872, тел. 711-35-56
7 Нежитлові приміщення кім. №№ 12,13,14,15,16,17 на сьомому поверсі 11-ти поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу (літ.
«А-11»), загальною площею 79,0 м2, за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебувають на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, код 1896872, тел. 711-35-56
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9,
1-10, 1-11, 1-12 на першому поверсі двоповерхової адміністративної
будівлі (інв. № 10310003) загальною площею 97,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченка, 17, що перебувають
на балансі Первомайського управління Державної казначейської служби
України Харківської області, 37327442, тел. (057) 483-40-80
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6 на першому поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 890, літ. «И-2» загальною площею 69,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківське
промислово-торговельне підприємство» (ідентифікаційний номер
38494092), тел. 757-53-03
10 Нежитлові приміщення загальною площею 124,8 м2 за адресою:
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Кам’янка, вул. Центральна,
17, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
11 Нежитлові приміщення (кімн. № 5, 6, 7, 8) одноповерхової будівлі пошти (інв. № 0600008, літ. «А-1») загальною площею 60,4 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Старий Мерчик, вул. Леніна
38, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
12 Нежитлові приміщення (частина кімн. № 4, 5, 6, 7) одноповерхової
будівлі пошти (інв. № 30400010, літ. «А-1») загальною площею 54,5 м2
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Улянівка, вул. Радянська, 11, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
13 Нежитлові приміщення (кімн. № 5, 6) одноповерхової будівлі пошти
(інв. № 0600005, літ. «А-1») загальною площею 23,5 м2 за адресою:
Харківська обл., Валківський р-н, с. Минківка, вул. 50-річчя Жовтня,
22, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
14 Частина приміщення № 12 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Руставелі, 11, що перебуває на балансі Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету,
40397478, тел. (057) 731-33-65
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Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
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Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

№
з/п

3 500/3

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

2 300/5

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

3 400/5

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 600/4

ФОП Дрозд Ю. О.
ПФ «Бонс»
ПФ «Бонс»

Адреса редакції:

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

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

ТОВ «БГ Спів- ПП «Радикал» ФОП Жарихін
дружність»
Ю. В.

ПФ «Бонс»
ПФ «Бонс»

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
1 600/4
1 600/4
2 250/5

ФОП Мокров
О. П.
ФОП Сорокіна І. М.

1 700/3
1 700/3

ФОП Сорокіна І. М.

1 700/3

ФОП Сорокіна І. М.

1 700/4
1 600/4
1 600/4
1 900/3
1 690/5
1 900/3
1 700/5

ФОП Сорокіна І. М.
ПП «Радикал»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 (адміністративного) площею 3,5 м2 (у тому числі
0,5 м2 – площі спільного користування), що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», за адресою: вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль визнано

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Мо- ФОП Соро- ФОП Мокров
кров О. П. кіна І. М.
О. П.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень (поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17)
загальною площею 208,7 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головного управління
ДФС у Тернопільській області, що перебуває на балансі Головного управління ДФС
у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення котельні літ. «А» поз.
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 загальною площею 102,0 м2, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації, за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А» поз.
І, ІІ, ІІІ загальною площею 236,3 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

1 800/3

Визначення вартості
обєкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Сорокіна І.М.

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 700/3

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 800/3

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 700/5

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 Частина холу на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку,
реєстровий номер майна 02071205.1.РБНМЛП101, загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 12,
що перебуває на балансі Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 7076080
2 Частина холу на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку,
реєстровий номер майна 02071205.1.ГБНМЛП037, загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пл. Людвіг Свободи, 51,
що перебуває на балансі Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 7076080
3 Частина даху двоповерхової будівлі торгового центру (інв.
№ с18000189, літ. за техпаспортом «А-2»), загальною площею
20,0 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, вул. Центральна, 3, що не увійшла до статутного фонду ПАТ
«Племінний завод «Червоний велетень» у процесі приватизації, але
перебуває на його балансі, 00486770
4 Частина нежитлового приміщення комори кімн. № 6 у підвальному
приміщенні 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 (інв. № 10300012,
літ. «А-5») загальгою площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Максиміліанівська, 15, що перебуває на балансі Харківського
національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37
5 Частина нежитлового приміщення комори кімн. № 10 на першому
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 10300013, літ.
«А») загальгою площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара
Яроша, 7, що перебуває на балансі Харківського національного
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,
тел. 706-15-37
6 Частина нежитлового приміщення вмивальні кімн. № XVI на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7 (інв. № 10300008,
літ. «Б-5») загальгою площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 233а, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
02071151, тел. 706-15-37
7 Нежитлові приміщення кімн. № 118, 129, 129а, 130, 132, 132а, 133,
133а, 133б, 136, 136а на першому поверсі різноповерхової (1-8)
адміністративної будівлі, інв. № 2950001, реєстровий № 21560045.21.
АААЖЕИ763, загальною площею 247,9 м2 за адресою: м. Харків, пл.
Привокзальна, 2, що перебувають на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел.: 712-08-57, 712-46-43
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1 – 24,9 м2, № 2 – 16,5 м2,
№ 3 – 39,0 м2 на першому поверсі та у підвалі учбоволабораторного корпусу, пам’ятка архітектури, загальгою площею
80,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 21, що перебувають
на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. 707-66-90
9 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі складу
(інв. № 10310051) та в одноповерховій будівлі гаража (інв.
№ 10310321) загальною площею 54,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Багалія, 13, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. 707-6690
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 на
1-му поверсі 2-поверхової прибудови (літ. А-2) до 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А-9) загальною площею 102,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 6б, що перебувають на балансі Харківського
національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
02071151, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі загальною площею 17,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення, 08162096,
тел. (057) 370-38-63
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі 2-поверхової
нежитлової будівлі загальною площею 73,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Київська, 10, що перебувають на балансі
Ізюмського професійного ліцею, 02547837, тел. (057) 432-11-00
13 Одноповерхова будівля складу агрегатів № 9 загальною площею
174,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 218, що перебуває на
балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівництва»,
24975516, тел. (057) 712-88-41
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 12 на 2-му поверсі блоку «В»
4-поверхової будівлі головного корпусу клініки загальною площею
25,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі Українського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та відновлення працездатності,
03191680, тел.: (057) 337-76-30, 337-49-83
15 Частина технічного поверху корпусу № 1 у 16-поверховому гуртожитку № 1, корп. № 1, 2, 3, господарчий блок загальною площею
2,5 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. (057) 711-35-56, 711-80-25
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 8-49, 8-50 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі громадсько-побутового корпусу загальною
площею 17,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський
10, вул. Жовтнева, 4а, що перебувають на балансі Первомайського
професійного ліцею, 02547872, тел. (057) 483-22-48
17 Одноповерхова будівля магазину загальною площею 97,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі
ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення
та сувенірної продукції, 08162096, тел. (057) 370-38-63
18 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 12 на 2-му поверсі
6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною
площею 14,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова,
17, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,
тел. (057) 706-15-37, 706-15-54
19 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі у 3-поверховій
частині різноповерхової (3-5) будівлі навчального корпусу, пам’ятка
архітектури, загальною площею 57,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 18/20, що перебуває на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157, тел. (057) 731-17-11, 731-32-38

ФОП Мо- ФОП Сорокі- ФОП Сорокіна
кров О. П.
на І. М.
І.М.

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

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

2 400/4

№
з/п

1 800/3

ТОВ «СВК»
ПФ «Бонс»
ТОВ «СВК»

2087/4

ТОВ «Константа»
ТОВ
«СВК»

1800/3
1700/4
2500/3

ФОП СорокіТОВ «СВК»
ПФ «БОНС»
на І. М.

1800/3
2000/3

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ТОВ «Константа»

2769/4

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

ТОВ «Константа»

2769/4
1700/4
2100/5
1900/5

ФОП Жари- ФОП Жарихін Ю. В.
хін Ю. В.
ФОП Жарихін Ю. В.

1900/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 13.04.2017
I. Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з обладнанням, що не увійшла до
статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано). Місцезнаходження
підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Куп’янський р-н (землі
Курилівської сільської ради за межами населеного пункту). Мета проведення
оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види
продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): нежитлові приміщення їдальні літ. «Г» загальною площею 181,4 м2, обладнання їдальні: шафа холодильна – 2 од., електросковорода, плита електрична,
електронагрівач, холодильник «Апшерон». Розмір статутного фонду (власного
капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість станом
на 24.11.2000 – 18,637 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Переможець: ФОП Мокров О. П. Вартість
робіт – 6 700 грн. Термін роботи: 10 днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: побутові приміщення № 13 – 20 загальною
площею 185,3 м2 в літ. «Г», що не увійшли до статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано). Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська
обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської ради за межами населеного
пункту). Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості
про об’єкт): побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею 185,3 м2 в літ. «Г»,
1969 року побудови. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість станом на 24.11.2000 – 19,166 тис.
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017. Переможець: ФОП Мокров О. П. Вартість робіт – 4 800 грн.
Термін роботи: 10 днів.
IІ. Об’єкти оренди.

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Сорокіна І. М.

2500/3
1900/5
2500/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 01.12.2016

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Сорокі- ФОП МоТОВ «СВК»
на І. М.
кров О. П.

1900/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 06.04.2017
I. Повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – сільське
відділення зв’язку (СОС-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Подвірки. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна
оцінка розміру збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – сільське відділення зв’язку (СОС-3) за час володіння ним Науково-виробничим підприємством
«Електромонтаж». Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на
(останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –. Місце
розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 05.12.2016. Переможець: ФОП Дрозд Ю. О. Вартість робіт:
15 000 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкт оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
ВартістьПере№
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк можець
з/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
1 Нежитлова одноповерхова будівля, пам’ятка архітектури, 2 500/3 ТОВ «СВК» Визначення
загальною площею 102,1 м2 за адресою: м. Харків,
вартості об’єкта
оренди з метою
вул. Чернишевська, 14, що перебуває на балансі Депарпередачі в оренду
таменту містобудування та архітектури ХОДА, 02498530,
тел. (057) 700-36-52, 700-36-48

ФОП Сорокіна І. М.

19 Нежитлове приміщення 9-го поверху № 25а нежитлової будівлі
літ. «А-9» загальною площею 36,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21, на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», код
00689237, тел. 701-13-93

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення першого поверху
будинку діагностики та огляду транспорту площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина покрівлі даху крохмального цеху для
встановлення контейнера площею 8,8 м2 та одне антено-місце (частина покрівлі
даху під встановлення вежі висотою 22 м та антенно-фідерних пристроїв площею
45,2 м2), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: вул. Заводська, 1, с. Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки: збитки, завдані об’єкту приватизації – незавершеному будівництву – 40-квартирного житлового будинку (друга черга), що повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем, що перебуває
на балансі приватного підприємства «Тернопіль-Західінвест», за адресою: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою визначення
розміру збитків. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 400 гривень, строк виконання
робіт – 14 календарних днів.

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

18 Нежитлове приміщення 9-го поверху № 23а нежитлової будівлі
літ. «А-9» загальною площею 74,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21, на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», код
00689237, тел. 701-13-93

2000/3

14 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 10310038, літ. «А-4») загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 99, на балансі Харківської державної академії фізичної культури, код 02928261, тел. 705-23-01
15 Нежитлові приміщення № 27, 28, 29 на 2-му поверсі двоповерхової виробничої будівлі (літ. Р-2) загальною площею 81,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, на балансі
Державного університету телекомунікацій, код 38855349, тел. (044)
248-85-97, 248-85-78
16 Нежитлове приміщення кімн. № 20 на 2-му поверсі двоповерхового виробничого будинку (інв. № 80285, літ. «Р-2») загальною
площею 72,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,
188а, на балансі Державного університету телекомунікацій, код
38855349, тел. 044-248-85-97
17 Нежитлове приміщення 9-го поверху № 1а нежитлової будівлі літ.
«А-9» загальною площею 76,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, на балансі Державного підприємства «Харківський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», код:
00689237, тел. 701-13-93

1900/3

10 Нежитлове приміщення: частина холу на 1-му поверсі 6-поверхової
будівлі головного корпусу, інв. № 10310101, літ. «А-4-6», загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 94,
на балансі Національного університету цивільного захисту України,
код 08571363, тел. 715-63-91
11 Нежитлове приміщення: частина холу на 1-му поверсі
4-поверхового навчального корпусу № 1, інв. № 10310173, літ.
«Т-4», загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, перебуває на балансі Національного університету цивільного захисту України, код 08571363, тел. 715-63-91
12 Нежитлові приміщення кімн. № 42, 43 на 3-му поверсі триповерхової
будівлі адміністративно-медичного корпусу Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (інв. № 10310001,
пам’ятка архітектури) загальною площею 56,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тринклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, код 1896866, тел. 7050711
13 Нежитлове приміщення першого поверху дев’ятиповерхового
будинку загальною площею 108,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Гвардійців Широнинців, 39, що перебуває на балансі Харківської державної академії культури, код 30036001, тел. 731-24-83,
731-51-05, 731-13-85

2500/3

1 Частина вестибуля 1-го поверху 4-поверхового учбового корпусу
(інв. № 70994, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури) загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, ЄДРПОУ
02071197, тел. 702-10-16, 702-18-07
2 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі гуртожитку (інв. 62978, літ.
«А-5») загальною площею 19,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ціліноградська, 42а, на балансі Харківського автотранспортного технікуму ім. С. Орджонікідзе, код 02128365, тел. 731-28-72
3 Нежитлові приміщення – частина коридору на першому поверсі (біля сходів) п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 (інв.
№ 10300061) загальною площею 6,00 м2 за адресою: м. Харків,
Отакара Яроша, 11, на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код 02071205, тел. 705-12-47, 707-52-31
4 Нежитлові приміщення кімн. № 1-12, І на першому поверсі
2-поверхової будівлі заводської їдальні (літ. К-2) загальною площею
327,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, на балансі Приватного акціонерного товариства «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» (код 00240253), тел. 7121133, 7349052, 7349175
5 Частина даху 9-поверхового гуртожитку № 11 загальною площею
12,00 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний,
6а, на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 23912896,
тел. 057-7884686, 7884541, 3151164
6 Частина даху 5-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею
36,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 5 що перебуває на
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код 23912896, тел. 0577884686, 7884541, 3151164
7 Нежитлова 2-поверхова будівля польової дослідної лабораторії
«Токи в землі» (інв. № 1031000017, літ. «А-2») загальною площею
679,8 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Старий
Салтів, вул. Харківський шлях, 4, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 7076600
8 Нежитлові приміщення кімн. № 35, 41 на другому поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 2700003, літ. «А-2»,
загальною площею 42,4 м2, за адресою Харківська обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове, вул. Центральна (вул. Леніна), 5 на
балансі Харківської дирекції УДППЗ «УКРПОШТА», тел. 712-46-43
9 Частина коридору на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі
учбового корпусу «В» площею 3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (Блюхера) на балансі Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди код 02125585,
тел.700-35-23

ФОП Сорокіна І. М.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, адреса, балансоутримувач
з/п
(ЄДРПОУ, телефон),

Вартість робіт /
строк виконання
Переможець
конкурсу

II. Об’єкти оренди:

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

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049063

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

