Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 11 (1031)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«Іста-Центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 % статутного капіталу
товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 19 грудня 2016 року
№ 101 (1017) та запланований на 08 лютого 2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 07.02.2017 № 179)

Волинська область

Група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебувають на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтно-механічна майстерня
площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 (інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з бензовловлювачем
(інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезервуар (інв. № 101040);
каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад ПММ площею 15,4 м2
(інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043); технічні площадки (інв.
№ 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); благоустрій вертикального
планування дороги (інв. № 101047); енергетичне господарство (інв. № 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні тепломережі (інв. № 101052);
благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101053); електропостачання
(інв. № 101054), за адресою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Кортеліси,
вул. Перемоги, 2а, що перебувають на балансі Ратнівського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430343).

Запорізька область

ПАТ «Сільськогосподарське підприємство
«СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ»...............................
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Оренда

Коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19 – 24 підвалу «під А» та сходова клітка Ш загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2
за адресою: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а,
що перебувають на балансі ТОВ «Вітьок» (код за ЄДРПОУ 35215538) (зберігач).

Львівська область

Оголошення про намір передати
державне майно в оренду.................................
Оголошення про проведення
конкурсів на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ.......................................................
Інформація про оренду
військового майна..................................................
Інформація про оренду
майна НАН України...........................................
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Окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення площею 1 023,5 м2 за адресою: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41,
що перебуває на балансі Публічного акціонерного товариства «Стрий-Інжиніринг»
(код за ЄДРПОУ 01423079).

Харківська область

Нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Беркоса, 27.
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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

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Хмельницька область

Двоповерхова будівля їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього військового містечка № 13 за адресою: 30300, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27, що перебуває на балансі Відділу житлово-комунального
господарства Ізяславської районної державної адміністрації.

Черкаська область

Нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку
за адресою: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м, що перебуває на балансі Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061323).

Оголошення про вивчення попиту
Київська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – нежитлова будівля
(столова) загальною площею 749,5 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066), за адресою:
Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Основні
конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни цегляні; покрівля – шифер;
перекриття залізобетонне; підлога – цементна стяжка, плитка. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, опалення. Загальний і фізичний стан
основних будівельних елементів будівлі задовільний. Орієнтовна площа земельної
ділянки – 0,14 га. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном (044) 200-25-40.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дати опублікування цього оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, e-mail: kyiv_region@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по Київській
області.

ВінницьКА область
передплата – 2017
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об'єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний
стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації,
що становить 1 380,22 грн.
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 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02.03.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.03.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (www.vtub.vinnica.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»

на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 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 об’єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею 184,9 м2 у
складі: нежитлової будівлі з підвалом, А, 163,4 м2; гаража, Б, 19,1 м2; туалету, В,
2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика, а1.
Адреса об’єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Героїв Майдану, 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152.
Адреса балансоутримувача: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом 163,4 м2,
вхідними майданчиками, гараж 19,1 м2 та туалет 2,4 м2, 1956 року побудови, не
експлуатуються.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577 Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03 для громадської забудови. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 115 288,00 грн, ПДВ – 23 057,60 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 138 345,60
грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну
продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти
його у триденний термін за актом приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 383,46 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 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 13 834,56 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Він
ницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02.03.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.03.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 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 електронну 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 направити 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 6726-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ. Ф,
інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів у кількості 241 од.; інше майно у кількості 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прибор
ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт.,
касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт.,
каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета для каністр – 30 шт., клапан на
розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП №12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна, одноповерхова.
Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни – 40 % цегляні, 60 % з/б панелі, покриття
рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. В приміщення будівлі наявні декілька входів у вигляді металевих
воріт. Процент зносу – 31 %.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн.
ПДВ – 209 759,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 258 554,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення 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 у розмірі 125 855,40 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
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Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний,
168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 06.03.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 10.03.2017, 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назва – Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – 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
Найменування об’єкта приватизації: очисні споруди біологічного очищення
фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних
відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у тому числі трубопроводи – 366 пог.м).
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ВАТ «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 приватизації без урахування ПДВ – 29 553,00 грн,
ПДВ – 5 910,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 35 463,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт 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 3 546,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 06.03.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 10.03.2017, 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – 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: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 135 537,00 грн, ПДВ: 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 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).
Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 7 березня 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 Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

13 лютого 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства.
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 591 327,00 грн, ПДВ: 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 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).
Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 7 березня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу)
окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2.
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні, або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 889 500,00 грн, ПДВ: 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 067 400,00 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 7 березня 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 – 3 березня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єкт: будівля – одноповерхова з бетонних блоків, фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік
будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи
інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 129 700,00 грн, у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн, земельної ділянки – 26 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 640,00 грн, у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 123 480,00 грн, земельної ділянки – 32 160,00 грн,
ПДВ – 25 940,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 6 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 10 березня 2017 року. Час початку торгів –
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.

Заяви 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://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс
308) 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.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2, розташовані в житловому будинку літ.
«А-9», рік побудови –1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 607 260,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 506 050,00 грн; ПДВ – 101 210,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 60 726,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, 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.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 10 березня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та
(057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний,
1, 6-й поверх, кімн. 20).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10-:15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а,
8, 10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побудови –1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 224 018,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 020 015,00 грн, ПДВ –
204 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 122 401,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, 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.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 10 березня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
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Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та
(057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний,
1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля,
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м.
Фундамент – кам’яні або металеві стовпи; стіни, перегородки цегляні, металеві,
каркасно-щитові із частковим заповненням цеглою, в деяких приміщеннях оздоблені керамічною плиткою та вапняковим біленням; підлога бетонна; вікна дерев’яні
з металевими решітками; дах – металопрофільні листи. Будівля розташована на
території колишнього ЗАТ, не використовується за призначенням. Комунікаційні
мережі: водопостачання, водовідведення, опалення, електромережі підведені до
будівлі, але потребують капітального ремонту. Фізичний знос об’єкта – 40 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 218 570,00 грн, ПДВ – 43 714,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 262 284,00
грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується
покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 26 228,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 10 березня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.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. Воровського), 51, офіс
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 проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472)
37-26-61.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

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 житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 479 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять
гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 479 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні
00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України. Покупець сплачує
винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач
коштів: РВ ФДМУ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 13 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 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 обл., вул. Святослава
Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку поз.
480 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 480 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
480 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень
00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 480 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні
00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівни-
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цтва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України. Покупець сплачує
винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв – 13 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 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 обл., вул. Святослава
Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

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
р-ну Чернівецької обл.
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 розташовані на околиці с. Строїнці на відстані близько
800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходу 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., перебувають 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 м3 (2 шт.); 7. Резервуари 1 400 м3
(2 шт.); 8. Димохідна труба; 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації; 10. Водонапірна башта 300 м3; 11. М’ясопереробний корпус; 12. М’ясожировий корпус;
13. Холодильник з компресорною; 14. Корпус передубойного утримання худоби;
15. Матеріальний склад; 16. Адміністративно-побутовий корпус; 17. Хлораторна;
18. Санбойня; 19. Склад аміаку та масел; 20. Жирозбірник (жижезбірник); 21. Канижна; 22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа з 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 гривні 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:
1. 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-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача 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: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
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 10.03.2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за

№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до 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 направити 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.03.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
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 р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі.
Біля будівлі розташована свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок
2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої
установи становить 75 %.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
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: сільської ради – 200 м; автобусної зупинки – 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 гривні 00 копійок) без ПДВ, у т. ч.: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч п’ятсот
двадцять дев’ять гривень 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00 грн
(дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок).
ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят гривень вісімдесят
копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. 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.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. 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.
7. 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: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
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: отримувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код 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 10.03.2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до 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 направити 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.03.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ВінницьКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант, 1986 р.в.; пилосос
«Ракета», 1991 р.в.; електричний котел ОАГВ, 1987 р.в.; газова плита «Електа»,
1993 р.в; коптильна шафа «Полтава», 1996 р.в.; холодильна шафа «Бірюса»,
1984 р.в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія земель: землі
житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження не зареєстровані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
295 038,00 грн, у т. ч.: земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 212,00 грн,
ПДВ – 7 042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із
земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта
можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, які не виконані
на момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу виключно
за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 950,38 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 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 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій
області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Він
ницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02.03.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.03.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта https://vtub.

vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net тел. (0432) 66-25-92 до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня на 25 ліжок, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52.
Балансоутримувач: відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.07.2016
№ 1432 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від
10.08.2016 № 656 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні на 25 ліжок разом із земельною
ділянкою за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча,
вул. Шевченка, 52».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків; 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; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт
із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13 березня 2017 року до
18.00.
Конкурс буде проведено 21 березня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення та погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами,
проведення робіт із присвоєння кадастрового номера, погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою:
Об’єкт № 1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 186, за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 11.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та
визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків
№ 186 та № 193».

Об’єкт № 2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 193, за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 4.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та
визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків
№ 186 та № 193».
Об’єкт № 3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – підземний туалет школи на 1648 учнів, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 97.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,024 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 06.06.2007 №156 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта незавершеного будівництва – підземного туалету школи на 1648 учнів».
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; 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; згода на
обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011
за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по
Кіровоградській області до 6 березня 2017 року включно.
Конкурс вiдбудеться у РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi 15 березня 2017 року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2,
кiмн. 706.
Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками
та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками,
проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації
із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній
будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська
рада, масив «Заплави річки Ворскла», № 3 та № 3-А.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), Розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 56-ОД.
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із

землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); 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 відповідній 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;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення)
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 09.03.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 15.03.2017 об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво лазні за адресою:
19645, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.
Рік початку будівництва – ІІ квартал 1992 року, призупинено – у ІІІ кварталі
1993 року. Площа земельної ділянки під забудовою – 0,0254 га. Виконані роботи
з нульового циклу. Ступінь будівельної готовності – 20 %.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.08.2016
№ 1535 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації», наказ регіонального відділення ФДМУ від 17.08.2016
№ 5-НБ «Про прийняття рішення щодо приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою» та рішення Думанецької сільської ради
від 27.09.2016 № 13-07/VІІ «Про розгляд заяв щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування громадського будинку (лазні)».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаські області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); 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 зробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 09.03.2017.
Конкурс відбудеться 17.03.2017 у РВ ФДМУ по Черкаські області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

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

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 909,1 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса:
м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗО «Дніпропетровський обласний медичний
ліцей-інтернат «Дніпро».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,8 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська область,
с. Вищетарасівка, вул. Комсомольська, 12. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кузнєцов Р. В.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ
«Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дніпро, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта: замощення площею 840,0 м2 та огорожа 24,0 пог. м.
Балансоутримувач: 1935 окремий загін (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Тенти Плюс».
 5. Назва об’єкта: майданчик площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський МУ ГУМВС України по Дніпропетровській області. Адреса:
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м. Кам’янське, вул. Медична,15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 127,28 м2.
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Смаль Ю. П.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 202,0 м2.
Балансоутримувач: 1936 загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Глоба Р. П.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,3 м2 та
частина даху площею 25,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Адреса: м. Дніпро,
вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «МТС Україна».
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,0 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – КП «Ольвія».
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта

оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «АКБ «Новий».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,1 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Саніта».
 12. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого
збереження орендованого майна з урахуванням стану майна на момент
передачі майна в оренду (зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та
стелі. Відсутні 80 % електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних
дверей та дверна арматура. Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, запірна арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027).
Відсутні сантехнічні пристрої та запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ
«АК «Дніпроавіа». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна
Леніна), 37. Мета оцінки – визначення розміру відшкодування. Дата оцінки –
02.08.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дніпропетровська міська рада.
 13. Назва об’єкта: агрегат насосний, ілоскреб ИПР18, ілосос018, ілосос ИВР-18, кран ручний, кран-балка, кран-балка, зв’язок та сигналізація
ВДКПК з очисними спорудами, траса зовнішня газопостачання котельні,
шафа управління, електрощит. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., с-ще Дніпровське,
вул. Островського, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дата оцінки – 09.12.2016.
Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження
державного майна. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат».
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Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і 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
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 буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 22 лютого 2017 р.
Конкурс відбудеться 28.02.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору першого поверху площею 7,0 м2 та частина поверхні даху учбового
корпусу площею 16,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ
«Краматорське вище професійне металургійне училище», код за ЄДРПОУ 37850444.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпровська,
7а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення четвертого поверху площею 12,0 м2 та частина поверхні даху учбового
корпусу площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ
«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська», код за
ЄДРПОУ 02542018. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 сходової клітки першого поверху будівлі навчального
корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», код
за ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Університетська, 12, корпус 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 70002-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Білоусов В. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,06 м2 другого поверху будівлі надшахтного стволу (реєстровий
№33839013.3.БЕУЯЖП171). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 41. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Буданова
Л. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 37,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», код за ЄДРПОУ 22020055. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, пров. Дослідний, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Буркут Н. І. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення третього поверху загальною площею 10,0 м2 та частина поверхні даху на висоті 15,5 м
загальною площею 5,0 м2 будівлі Палацу культури «Україна». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля», код
за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк,
вул. Грушевського, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
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 щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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).
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,
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться 2 березня 2017 року 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.

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 площею 55,8 м2 (кімн. № 25 площею 10,3 м2, кімн. № 42
площею 11,8 м2, кімн. № 43 площею 11,6 м2, кімн. № 44 площею 22,1 м2)
на першому поверсі в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківська філія ДУ
«Держгрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП «ОЧЕРЕТ».
 2. Гідротехнічні споруди 7 ставів загальною площею 48,574 га, що
обліковуються на балансі державного підприємства «Укрриба», за адресою:
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, на території Воскресинцівської та Васючинської сільських рад. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – Селянське фермерське господарство «Лен-пром».
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 (від-
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повідно 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 розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,08 тис. грн, комплекс будівель та споруд – 11,0 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
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, повинні 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 (включно).
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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: павільйон «Морозиво» (інв. № 140037) загальною площею 86,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Заводська, 5. Балансоутримувач: РКХЗ «Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: ФОП Кучеренко Л. Ф.
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівля 2006 (інв.
№ 43440) загальною площею 2 843,4 м2; будівля 2006/А (інв. № 43452) загальною площею 44,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1г/37. Балансоутримувач: РКХЗ «Зоря». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: ТОВ «Наукововиробниче підприємство «Зоря».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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 через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 49,8 м2 на першому поверсі одноповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Базарна, 9. Балансоутримувач: Управління
фінансів Білокуракинської райдержадміністрації. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: Білокуракинський територіальний центр соціального обслуговування.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 7,5 м2 у холі на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10311002). Місцезнаходження об’єкта: Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Балансоутримувач: Східноукраїнський
національний університет ім. Володимира Даля. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: ФОП Рєзніченко А. В.
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, 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 через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 16,7 м2 на першому поверсі в триповерховій будівлі учбового корпусу (інв. № 10310003). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Чехова, 7. Балансоутримувач: Рубіжанський професійний хіміко-технологічний
ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Платник: ФОП Давиденко Л. Г.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
11,6 м2 одноповерхової будівлі прийомоздавальників ст. Рубіжне. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Почаївська (колишня Орджонікідзе), 44. Балансоутримувач: Структурний підрозділ «Попаснянське будівельномонтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017. Платник: ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».

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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозицію 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 через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення № 42-1 та 43-2 загальною площею 30,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Балансоутримувач: ВСП – Львівський коледж «Інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Алтея».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 39,9 м2 на одинадцятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: ДП «Львівський науководослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Інститут ґрунтознавства та оцінки земель».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею
54,7 м2 на першому поверсі будівлі гаража. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бурак Андрій Юрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення № VI загальною площею 4,0 м2 у підвалі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Жовківська, 53. Балансоутримувач:
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». 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. Жовківська,
53. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
844,92 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 676,82 м2
в одноповерховій будівлі монтажної дільниці, вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 131,1 м2 на другому поверсі моторної дільниці та вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 37,0 м2 на першому поверсі моторної дільниці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Голубовича, 48. Балансоутримувач: ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна».
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. Голубовича,
48. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВК МЕТАЛ».
 6. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 8,0 м2 (4 частини по 2,0 м2) на першому та третьому поверхах будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати 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): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Рибочок Мар’ян Богданович.
 7. Назва об’єкта оцінки: санітарно-гігієнічні приміщення (№ 154 – 163,
№ 165 – 169, № 171 – 175) загальною площею 58,5 м2 на першому поверсі
будівлі автовокзалу МАПП «Краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
Львівської митниці ДФС. 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., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Гурман».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17-27 загальною
площею 56,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Малега Марія Іванівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 №10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
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
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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: нежитлове вбудоване приміщення модульного
павільйону загальною площею 5,5 м2, що перебуває на МАПП «Шегині». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в
оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. 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., Мостиський р-н, с. Шегині,
вул. Дружби, 201. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Богдан».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 115,3 м2 на другому поверсі 2-поверхової будівлі автовокзалу МАПП
«Шегині» (позначені на поверховому плані літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
Львівської митниці ДФС. 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., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Богдан-Рось».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площі фойє № 2а (два «а») площею
2,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Акціонерний Банк «Експрес-Банк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 183 площею 17,8 м2
на десятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп.
Чорновола, 4. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватне проектно-виробниче
підприємство «Водпроект».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
115,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Зелена, 10. Балансоутримувач (орендодавець): Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С. Крушельницької. 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. Зелена, 10. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПП «Торговий дім Перун».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 2 080,00 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.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення площею 50,7 м2
(розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська філія Державного підприємства Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Політехпостач».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 7,8 м2 та частина даху
площею 23,4 м2, загальною площею 31,2 м2 (розміщення обладнання базової станції та розміщення антенно-фідерних пристроїв). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Р. Кириченко, 14, м. Полтава. Балансоутримувач: Управління з питань
цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «МТС Україна».
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 22,1 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Воздвиженська, 32,
м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Ткаченко А. І.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення ангара діагностики автомобільного транспорту загальною площею 237,8 м2 (надання індивідуальних послуг
інструментального контролю технічного стану автотранспортних засобів).
Місцезнаходження об’єкта: проїзд Ярославський, 9, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ фірма «Сигнал».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які
мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 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.
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Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 080,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 24.02.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Полтавській області 02.03.2017 о 10.00 за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: управління Пенсійного фонду України в Острозькому районі Рівненської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Комунальне
підприємство «Реєстраційний офіс» Бабинської сісьської ради Гощанського району
Рівненської області. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 22.02.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражів під літ. Е поз. 1-2
площею 52,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Гідропроект».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 12 987,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.
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.
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 потрібно подати до регіонального відділення 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), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та 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); копії висновків про
вартість майна або витягів із звітів, 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, приміщення, частини будівель
виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 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 2 080,00 грн.
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, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ 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 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового будинку (літ. «А») загальною
площею 70,3 м2 (у тому числі основна площа – 55,3 м2 і допоміжна – 15,0 м2),
що перебуває на балансі Борщівської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січових Стрільців, 11, смт Мельниця-Подільська,
Борщівський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору

оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 0,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.
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.
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 потрібно подати до регіонального відділення 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), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та 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); копії висновків про
вартість майна або витягів зі звітів, 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, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; 3) конкурсну пропозицію
претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 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 2 080,00 грн.
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, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ 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 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Вбудовані нежитлові приміщення площею 113,5 м2 на першому поверсі та площею 138,38 м2 на другому поверсі будівлі колишнього морвокзалу за адресою:73000, м. Херсон, просп. Ушакова,4, що перебувають на балансі
Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України». Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ДП «Херсонський морський
торговельний порт». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, яку може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше
ніж 2,08 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення центру діагностики автомобілів загальною площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Банк Січ». Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі площею 27,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку Жашківської райдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Костромська, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: Виконавчий комітет Жашківської міської ради. Дата оцінки: 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на четвертому поверсі
адмінбудівлі площею 190,6 м2 та площі спільного користування – 80,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Осичнюк
Катерина Семенівна. Дата оцінки: 31.01.2017.
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
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 – 21 лютого 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 27 лютого 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
Продовження рубрики на стор. 10

№ 11 (1031)

7
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сільськогосподарське
підприємство «СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
00710457
2 Найменування товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ»
3 Місцезнаходження товариства
92740, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СТАРОБІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ЧМИРІВКА, ВУЛ. ВОЗДУХОФЛОТСЬКА, 199
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 193 551,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 649 184
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
12,91
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
49 475,52
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
10
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
1 015,8
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 405
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 257
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
1489
1221
121,95
-382

4
2010
1700
118,23
110

5
1405
1089
129,02
-31

3608
830
0
0
4438

3506
677
0
0
4183

3400
857
0
0
4257

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

3746
32
8
652
10
4438

3856
6
0
321
10
4183

3825
0
8
424
10
4257

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Сума сплаченого зобов`язання з екологічного податку, що нараховується за викиди та розміщення відходів, за 2015 рік – 26,00 грн. Обсяг скидів забруднюючих речовин за 2015 рік – 0,5 тонн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
10.03.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); – для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшлв заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначейська 37894853, Управління Державної казначейської служби України у м. Красному Лимані Донецької області, Нежитлові вбудовані примі- 37894853.1.АААГБГ624 Донецька обл., м. Лиман,
31,6
51 350,00
2 роки 360 днів Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугослужба України
84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б, тел. (061) 4-13-95
щення будівлі гаража
вул. Пушкіна, 12б
вування та ремонт транспортних засобів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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».

КИЇВСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
2 Міністерство інфраструктури
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за незалежною оцінкою максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2
без урахування ПДВ, грн
строк оренди
38537963, Головне управління ДСНС Украї- Частина тренажерної вежі
38380088.1.ААААЖА543 Київська обл., м. Боярка, вул. Шев4,0
103 000,00
2 роки 11 місяців
2
2
ни у Київській області
(у т. ч. 3,0 м та 1,0 м )
ченка, 80
01181736, Дирекція оброблення та пере- Приміщення
–
Київська обл., Бориспільський р-н,
11,4
126 200,00
2 роки 11 місяців
везення пошти УДППЗ «Укрпошта»
с. Гора, вул. Аеропортівська, 3

мета використання
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій,
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення відділку з надання послуг з декларування митних
вантажів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛУГАНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070714, Східноукраїнський національний університет імені ВоЧастина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі п’яти
–
93404, Луганська обл., м. Сєверо6,5
14 647,00
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
і науки України
лодимира Даля, 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу (інв. № 10311250)
донецьк, просп. Центральний, 59а
станом на 30.11.2016
населенню послуг із ксерокопіювання документів
Центральний, 59а, тел. (066) 536-65-64
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, РВ ФДМУ по Луганській 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 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».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба гео- 01432032, Український державний геологорозвідувальний інститут, Частина нежитлового приміщення пер- 01432032.7.РФШЮМС100 вул. Європейська, 149,
20,9
116 500,00
2 роки 11 місяців
Проведення виставок непродовольчих това
логії та надр України вул. Автозаводська, 78а, м. Київ, 04111, тел. (044) 430-70-24
шого поверху громадського будинку
м. Полтава
рів та торгівля непродовольчими товарами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область

№
з/п

На зва органу
управління

1 Тернопільська обласна державна
адміністрація
2 Міністерство внутрішніх справ
3 Державне агентство резерву
України
4 Міністерство освіти і науки України
5 Міністерство освіти і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загаль- вартість майна за максимально
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
на пло- незалежною оцін- можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної
Частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А» поз. X, XI
33866581.1.ШИВУИЮ175 вул. Микулинецька, 18,
98,7
115 450,00
2 роки
державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.:
м. Тернопіль
11 місяців
(0352) 52-47-60, 52-00-92
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, Частина приміщення першого поверху нежитлового будинку
40112233.1.ОЦКГНБ008 вул. Замкова, 18, м. Під- 1,5
2 610,00
2 роки
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.:
гайці, Підгаєцький р-н,
11 місяців
(0352) 43-58-07, 43-04-38
Тернопільська обл.
00956187, Державне підприємство «Чортківський комбінат хлібопродуктів»
Кабінет (поз. 1-41)
00956187.3.ЮЖАДДП003 вул. Білецька, 2, м. Чорт- 20,7
54 310,00
2 роки
Державного агентства резерву України, 48500, вул. Білецька, 2, м. Чортків,
ків, Чортківський р-н,
11 місяців
Чортківський р-н, Тернопільська обл., тел.: (03552) 2-12-72, 2-16-41
Тернопільська обл.
02125544, Тернопільський національний педагогічний університет
Частина нежитлового приміщення (у т. ч. площа спільного
02125544.176.ГХНРСЧ058 вул. М. Кривоноса, 2,
8,0
46 940,00
1 рік
ім. В. Гнатюка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль,
користування 2,0 м2) третього поверху головного навчальном. Тернопіль
тел.: (0352) 43-60-02, 43-60-01
го корпусу
02125544, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатю- Частина нежитлового приміщення (у т. ч.площа спільного корис- 02125544.176.ГХНРСЧ058 вул. М. Кривоноса, 2,
8,0
49 430,00
1 рік
ка, 46027, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, тел.: (0352) 43-60-02, 43-60-01 тування 2,0 м2) першого поверху головного навчального корпусу
м. Тернопіль

мета використання
Розміщення стоянки власних автотранспортних засобів
Встановлення інформаційно-платіжного термінала
Під офіс
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів,
надання послуг із ксерокопіювання документів, торгівля продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи

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

ЧЕРНІГІВСЬКА область
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 Міністерство
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, Нежитлові приміщення будівлі спального кор–
м. Чернігів,
16,09
70 511,12
2 роки 364 дні
Розміщення перукарні
юстиції України м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
пусу (А-5)
вул. Шевченка, 103
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Продовження таблиці

№ Назва органу
з/п управління
2 Міністерство
юстиції України
3 Міністерство
юстиції України
4 Міністерство
юстиції України
5 Міністерство
юстиції України
6 Міністерство
юстиції України
7 Міністерство
юстиції України
8 Міністерство
юстиції України
9 Міністерство
юстиції України
10 Міністерство
юстиції України
11 Міністерство
юстиції України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Одноповерхова будівля майстерні (В-1)
–
м. Чернігів,
80,5
347 063,88
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Ангар (К-1)
–
м. Чернігів,
350,9
581 936,65
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Адмінбудівля (Е-1)
–
м. Чернігів,
90,4
370 735,71
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Будівля складу-гаража-майстерні (Г-1)
–
м. Чернігів,
288,7
566 395,47
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Дерев’яний вагончик
–
м. Чернігів,
14,7
11 710,88
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Нежитлове приміщення будівлі ресторану
–
м. Чернігів,
18,9
80 797,53
2 роки 364 дні
та адмінприміщення (А1-2)
вул. Шевченка, 103
Нежитлове приміщення будівлі майстерні (Д-1)
–
м. Чернігів,
29,54
47 918,41
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Частина нежитлового приміщення першого поверху
–
м. Чернігів,
3,0
11 829,18
2 роки 364 дні
приміщення ресторану та адмінприміщення (А1-2)
вул. Шевченка, 103
Нежитлове приміщення будівлі спального
–
м. Чернігів,
15,5
64 516,29
2 роки 364 дні
корпусу (А-5)
вул. Шевченка, 103
Нежитлові приміщення будівлі ресторану
–
м. Чернігів,
180,7
757 345,59
2 роки 364 дні
та адмінприміщення (А1-2)
вул. Шевченка, 103

мета використання
Розміщення офісних приміщень
Для зберігання матеріальних цінностей та проведення ремонту устаткування та обладнання
Розміщення офісних приміщень
Використання за призначенням
Розміщення складу
Розміщення офісного приміщення
Розміщення майстерні з виготовлення металевих виробів
Розміщення кавового апарата
Розміщення складського приміщення
123,8 м2 – для розміщення офіса; 56,9 м2 –
для розміщення складу

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, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

м. КИЇВ
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Апарат Верховної Ради 05907124, Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України, Нерухоме майно – майданчик з твердим покрит05907124.2.МПРНГГ08; м. Київ, вул. Євгена Ко399,9
5 535 500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: офіса (39,9 м2), стоянки для автоУкраїни
вул. Євгена Коновальця, 24, м. Київ, 01133, тел. (044) 528-03-44
тям; нежитлове приміщення
05907124.1.ЧЖУКТС019 новальця, 24
станом на 30.11.2016
мобілів (360,0 м2)
Міністерство внутрішніх 40112076, Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві, 01011, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на пер–
м. Київ, вул. Академіка
7,6
87 600,00
2 роки 11 місяців
Касове обслуговування населення
справ України
вул. Арсенальна, 9/11
шому поверсі адміністративної будівлі
Туполєва, 19
станом на 30.11.2016

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

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

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: частина складу № 2 (бокси № 1, 5, 6) в одноповерховій будівлі Центрального складу – склад № 2 (бокси № 1, 2, 3, 4,
5, 6) загальною площею 120,0 м2 та відкрита площадка із залізобетонних
плит загальною площею 200,0 м2, інв. № 10310002, літ. Б-1, реєстровий
№ 01038594.401.УСЛЖЧУ228, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9, що перебуває на балансі Харківського обласного
управління водних ресурсів.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.09.16, становить 205 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 2 571,25 грн при
орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу для збереження
автозапчастин.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № Д-25, Д-26,
Д-27 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, літ. Д-4, інв.
№ 70994, реєстровий № 02071197.1.ЯГЛКУС044, пам’ятка архітектури, загальною площею 33,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.10.16, становить 350 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 1 194,49 грн
а саме: 78,47 грн при орендній ставці 6 % (за 1,5 м2) та 1 116,02 грн при орендній
ставці 4 % (за 32,0 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта
з продажу канцтоварів, що призначаються для навчального закладу (S=1,5 м2)
та буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (S=32,0 м2).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 312, 313 на
3-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. № 10101, літ.
А-5, реєстровий № 04606538.1.ТЛНПЕТ033, загальною площею 19,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.09.16, становить 142 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 476,00 грн при
орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІV. Назва об’єкта оренди: частина вестибуля 1-го поверху 6-поверхового
навчального корпусу, літ. И-6, інв. № 70994, загальною площею 8,7 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки.
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Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.10.16, становить 95 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 973,50 грн а саме:
148,50 грн при орендній ставці 6 % (за 2,7 м2) та 825,00 грн при орендній ставці
15 % (за 6,0 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта
з продажу канцтоварів, що призначаються для навчального закладу (S=2,7 м2) та
надання поліграфічних послуг (S=6,0 м2).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 V. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 80
на цокольному поверсі різноповерхової (1-8) адміністративної будівлі, інв.
№ 2950001, реєстровий № 21560045.2100.АААЖЕИ763, пам’ятка архітектури, загальною площею 9,5 м2 за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний,
2, що перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
06.10.16, становить 137 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 5 145,00 грн при
орендній ставці 45 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту обміну валют.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (в т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копії ліцензії та/
або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності
(за наявності такого);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснен
ня претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансо
утримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний
день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 14
на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває
на балансі ДУ «ДІП СЕД».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
22.09.16, становить 409 700,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 6 145,50 грн при
орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 15, 16 на 1-му
поверсі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною
площею 29,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
22.09.16, становить 239 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 3 589,50 грн при
орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: 2-поверхова будівля деревообробної майстерні з побутовими приміщеннями, інв. № 17, літ. А, загальною площею
421,4 м2 та одноповерхова будівля – пилорама з цехом виготовлення пиляних заготовок, інв. № 66, літ. Б, загальною площею 207,6 м2 за адресою:
Харківська обл., Чугуївський р-н, зона № 04 Кочетоцьке лісництво, квартал № 250,
виділ № 3, комплекс будівель і споруд № 4, землі Кочетоцької селищної ради
загальною площею 629,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Чугуєво-Бабчанське
лісове господарство».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
17.08.16, становить 463 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне агентство лісових ресурсів України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 5 798,75 грн при
орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення цеху по переробці деревини.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і
кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення
претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
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Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах
з написом «На конкурс – оренда», з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та місцезнаходження: частина вбудованого нежитлового
приміщення загальною площею 35,0 м2 на першому поверсі будівлі ВПЗ
№ 39 за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсону, 43, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.10.2016 становить
194 419,00 грн (сто дев’яносто чотири тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень
00 копійок).
Основні умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку жовтень 2016 року – 2 916,29 грн (дві тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень
29 копійок) без урахування ПДВ.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за відповідно до мети оренди (розміщення торговельного об’єкта з продажу промислових товарів або надання побутових послуг населенню, а саме: розміщення перукарні).
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Забезпечення орендної плати у вигляді завдатку в розмірі орендної плати
за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням результатів конкурсу.
Завдаток сплачується на відповідні рахунки до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до 30 % протягом місяця з моменту укладення
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за
останні місяці оренди.
5. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн.
6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, перебаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.
7. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна, він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення
невід’ємних поліпшень.
8. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
Здійснення, виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.
10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.
11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до державної власності.
12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
13. Термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з
чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків
згідно з договором оренди.
14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,
який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.
Конкурс відбудеться о 14.00 через 17 календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка до четверга з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 14.45, у передсвяткові
дні – з 8.00 до 15.00.
Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць
оренди надаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення конкурсу
у регіональному відділенні з 13.30 до 13.50.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення гуртожитку готельного типу № 2 загальною
площею 194,8 м2 (реєстровий номер майна 23696843.2.ГКОТРА008), що перебуває на балансі Національної академії державного управління при Президентові
України, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 2 425 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управління
справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року становить
12 127,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом

№ 11 (1031)

5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у
разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % – до державного бюджету та 50 % – 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 10 % 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 такі 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 виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
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 інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), 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 конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – частина приміщень виробничих майстерень корпусу № 1 першого поверху
та підвалу загальною площею 5 245,6 м2 (реєстровий номер 14310520.1201.
МГПЛАС100) в будинку пам’ятки архітектури та містобудування національного
значення за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, охоронний № 867/16.
Балансоутримувач – державне підприємство заводу «Арсенал».
Орган управління – Державне космічне агентство України.
2. Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 54 938 376, 00 грн (п’ятдесят чотири мільйони дев’ятсот тридцять
вісім тисяч триста сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 2016 року становить 488 813,58 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються особи, щодо яких застосовуються санкції
відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня
2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії
Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка», введеного в дію Указом Президента України від 29 березня 2016 року № 121/2016, та рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію
Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016.
2. Найбільший запропонований учасником у день проведення торгів розмір
місячної орендної плати є початковою орендною платою.
3. Мета використання: розміщення офісних приміщень загальною площею
720,5 м2, розміщення крамниць-складів, магазинів-складів загальною площею
717,6 м2, проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
загальною площею 762,2 м2, розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, загальною площею 1247,1 м2,
розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, загальною площею 866,7 м2, розміщення їдалень, буфетів, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, загальною площею 931,5 м2.
4. Зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної плати за 24 місяці
наперед протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди, враховуючи умову, надану уповноваженим органом управління – Державним космічним агентством
України щодо необхідності здійснення комплексу заходів організаційно-технічного
характеру, спрямованих на забезпечення внутрішньо-об’єктового режиму підприємства, та надання орендарем копій платіжних документів щодо її сплати орендодавцю та балансоутримувачу.
5. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати. Завдаток стягується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди, який вноситься в
рахунок плати за останній місяць оренди.
6. Строк оренди: 25 років за умови сплати протягом 15 днів орендної плати за
24 місяці наперед, визначеної пунктом 3 умов конкурсу.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і
надання орендодавцю і балансоутримувачу копій договору страхування і платіжних
документів щодо здійснення страхових внесків, завірених банківською установою.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховано.
10. Зобов’язання орендаря проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння на вимогу орендодавця та балансоутримувача.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно,
та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
12. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди.
13. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
15. Зобов’язання орендаря під час використання частини пам’ятки архітектури
та містобудування національного значення – «Виробничі майстерні», охоронний
№ 867/16 дотримуватися Закону України «Про охорону культурної спадщини» та
умов охоронного договору від 27.09.2016 № 3343/1, укладеного між Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та державним підприємством заводу «Арсенал».
16. Право орендодавця, балансоутримувача та органу охорони культурної спадщини здійснювати контроль наявності, стану, напрямів та ефективності використання орендованого майна та виконання орендарем інших умов договору оренди.
17. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення об’єкта оренди,
здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця,
які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають.
18. Дострокове припинення дії договору оренди на вимогу орендодавця у
разі, якщо орендар:
1) користується майном не відповідно до умов договору;
2) навмисно або з необережності погіршує стан орендованого майна;
3) систематично порушує терміни здійснення будь-яких платежів за договором;
4) не здійснює ремонт орендованого майна згідно з умовами договору;
5) перешкоджає співробітниками орендодавця, балансоутримувача та органу
управління державним майном здійснювати перевірку стану орендованого майна;
6) не переглядає розмір орендної плати у разі внесення відповідних змін до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1998 № 786;
7) не виконав зобов’язання щодо страхування державного майна.
19. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок коштів орендаря.
20. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
21. Орендодавець в день затвердження результатів конкурсу вручає під розписку
особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.
Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом наступного робочого дня забезпечує здійснення нотаріального
посвідчення договору оренди та особисто повертає його орендодавцю.
22. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу,
відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ

від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів ФДМУ від 09 серпня 2007 р. № 1329, від
05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2007 року за № 980/14247.
23. 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 розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10% від початкової орендної плати.
24. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідних орган
державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та документи, зазначені
в інформації про конкурс; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання
умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений
печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: 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; копію балансу за останній звітний період;
б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються з 13.02.2017 до
20.02.2017 включно.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Фонду державного майна України у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою: вул. Генерала Алмазова,
18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України з 9.00 до 18.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
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 конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено у приміщенні Фонду державного майна України 24 лютого 2017 року об 11.00 в кімнаті 304 за адресою: вул. Генерала
Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання –
№
Балансоутри- переможець конкурсу на право
Інформація про об’єкт оренди
з/п
мувач
оренди державного майна
(ідентифікаційний код)
1 Приміщення № 31 та № 32 площею 34,1 м2,
ДП «Міжна ТОВ «МАГЕР ПРОМ» (38841598)
приміщення № 3, № 17, № 18 та № 19 площею
родний аеро
59,2 м2, приміщення № 7 та № 8 площею 65,1 м2 порт «Борисна 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ
піль»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпра про проведення конкурсу на право укладення
договорів оренди військового державного майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпра.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 Адреса об’єкта оренди:
1. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , казарма за ГП 1 літ. П.
Об’єкт оренди, площа: казарма, 2 548 м2.
Стартова орендна плата – 22 956,12 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
2. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , штаб за ГП 23 літ. А-2.
Об’єкт оренди, площа: штаб, 484,3 м2.
Стартова орендна плата – 4 363,29 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
3. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, учбовий корпус за ГП 21 літ. Ф-2.
Об’єкт оренди, площа: учбовий корпус, 1 159,00 м2.
Стартова орендна плата – 10 441,97 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
4. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , штаб за ГП 24 літ. Р-2.
Об’єкт оренди, площа: штаб, 560,6 м2.
Стартова орендна плата – 5 050,70 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
5. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , технічна будівля за ГП 28 літ. Б-1.
Об’єкт оренди, площа: технічна будівля , 21,9 м2.
Стартова орендна плата – 177,58 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
6. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , склад неопалювальний за ГП
7,19 літ. Г-2.
Об’єкт оренди, площа: склад неопалювальний, 1 551,1 м2.
Стартова орендна плата – 12 577,11 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
7. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , сховище для техніки за ГП 25
літ. С-1.
Об’єкт оренди, площа: сховище для техніки , 86,9 м2.
Стартова орендна плата – 704,63 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
8. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , сховище за ГП 12 літ. Н.
Об’єкт оренди, площа: сховище, 270 м2.
Стартова орендна плата – 2 310,93 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
9. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, спортзал за ГП 27 літ. О-1
Об’єкт оренди, площа: спортзал, 544,7 м2.
Стартова орендна плата – 4 907,46 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
10. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14 , туалет за ГП 31 літ. М.
Об’єкт оренди, площа: туалет, 74,5 м2.
Стартова орендна плата – 604,08 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
11. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, технічна будівля за ГП 29 літ. И.
Об’єкт оренди, площа: технічна будівля , 169,1 м2.
Стартова орендна плата – 1 096,92 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
12. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, технічна будівля за ГП 30 літ. Б.
Об’єкт оренди, площа: технічна будівля, 9,6 м2.
Стартова орендна плата – 77,84 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
13. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, КТП за ГП 20 літ. У-2.
Об’єкт оренди, площа: КТП, 8,3 м2.
Стартова орендна плата – 67,30 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
14. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м №14, учбовий корпус за ГП 21 літ. Ф-2.
Об’єкт оренди, площа: учбовий корпус, 212,5 м2.
Стартова орендна плата – 1 818,79 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
15. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, пилорама за ГП 17 літ. Л.
Об’єкт оренди, площа: пилорама, 29,4 м2.
Стартова орендна плата – 238,39 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
16. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, склад ГСМ за ГП 22 літ. Т.
Об’єкт оренди, площа: склад ГСМ, 55,1 м2.
Базова орендна ставка – 357,43 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
17. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, овочесховище за ГП 15 літ. Д.
Об’єкт оренди, площа: овочесховище, 87,2 м2.
Стартова орендна плата – 565,65 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
18. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, овочесховище за ГП 13 літ. Е.
Об’єкт оренди, площа: овочесховище, 123,7 м2.
Стартова орендна плата – 1 003,02 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
19. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, навіс для техніки за ГП 26 літ. З.
Об’єкт оренди, площа: навіс для техніки, 653,1 м2.
Стартова орендна плата – 5 295,67 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
20. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, навіс для техніки за ГП 14 літ. Ж.
Об’єкт оренди, площа: навіс для техніки, 1 450,0 м2.
Стартова орендна плата – 11 757,34 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
21. м. Дніпро, вул. Лабораторна,1а, в/м № 14, майстерня за ГП 16 літ. К.
Об’єкт оренди, площа: майстерня, 294,9 м2.
Стартова орендна плата – 1 912,97 грн з метою розміщення громадських
об’єднань.
Всього по об’єкту оренди: площа – 10 393,9 м2.
Стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку
і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (зі змінами та доповненнями), за базовий
місяць – вересень 2016 р становить 88 285,19 грн з метою розміщення громадських об’єднань.
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Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати діючу незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше 1-го тижня з моменту
визнання його переможцем конкурсу. Якщо орендна плата, визначена за новою
незалежною оцінкою, буде вищою ніж орендна плата, надана у пропозиції заявника,
то під час укладання договору оренди буде враховано її більше значення.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка
місячної базової орендної плати на рахунковий рахунок Державного казначейства
за місцем реєстрації заявника. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у
розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується як орендна плата за
останні три місяці оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення
договору оренди завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, та (або) відновити майно та ( або) відшкодувати збитки у разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. Термін дії договору оренди – три роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував
найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта оренди та за інших
рівних умов – найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в КЕВ м. Дніпра за адресою:
м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13.
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна»;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції,
які відображаються в проекті договору оренди, підписаному учасником конкурсу
і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії сплати орендної
плати (завдаток відображається в проекті договору оренди);
відомості про учасника конкурсу: для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).
Документи приймаються за адресою м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (063) 220-51-58.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Миколаєва,
адреса: 54056 м. Миколаїв просп. Миру,62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно – частина труби будівлі теплового пункту за ГП № 177 загальною площею

10,0 м2 та технічного майданчика (з бетонних блоків) площею 6,0 м2 військового містечка № 62 за адресою м. Миколаїв вул. Леваневців, 25.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно
до вимог чинного законодавства, становить 576,00 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – грудень 2016 року при використанні військового майна для
розміщення телекомунікаційного обладнання оператора мобільного зв’язку з
орендною ставкою 18 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку
орендної плати для запропонованого виду діяльності.
2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за
умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за
рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.
7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди
державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційно площі
землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію в розмірі
та порядку, що встановлені чинним законодавством.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди державного майна»;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платіжеспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від
учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності, декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімн. 22.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв,
просп. Миру 62а.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімн. 22 КЕВ м.
Миколаєва або за тел. (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних) у економіста
з договірних та претензійних Путятіної Наталі Іллівни.

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

ІНФОРМАЦІЯ
ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис»
про оголошення конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право
оренди нерухомого державного майна
Назва органу управління: Національна академія наук України.
Балансоутримувач – орендодавець: Державне підприємство «Лікувальнооздоровчий пансіонат «Агарський мис» НАН України, адреса: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Макарова, 12, тел. (06153) 9-22-76.
Найменування та місцезнаходження об’єктів оренди:
 1. Приміщення їдальні з господарчими приміщеннями корпусу № 4 (два
поверхи основної будівлі літ. «А1», балкон до літ. «А1», сходи та ґанок до літ.
«А1») загальною площею 1 996,4 м2 (реєстр. № 05447585.1.БКХАКЮ004)
за адресою Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 12.
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн: 968 540,00.
Максимально можливий строк оренди: до 3 років.
Мета використання: розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи.
 2. Приміщення першого поверху корпусу № 4 (перший поверх основної
будівлі літ. «А», прибудова літ. «а» та ґанок до літ. «А») загальною площею
585,7 м2 (реєстр. № 05447585.1.БКХАКЮ004) за адресою Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Макарова, 12.
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн: 348 560,00.
Максимально можливий строк оренди: до 3 років.
Мета використання: інше використання нерухомого майна (розміщення пансіонату).
 3. Приміщення другого – п’ятого поверхів корпусу № 4 (2-5 поверхи основної будівлі літ. «А») загальною площею 2 199,7 м2 (реєстр.
№ 05447585.1.БКХАКЮ004) за адресою Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 12.
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн: 2 623 050,00.
Максимально можливий строк оренди: до 3 років.
Мета використання: інше використання нерухомого майна (розміщення пансіонату).
Загальна вартість об’єкта оренди, визначено згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.10.2016 становить 3 940 150,00 (три мільйони дев’ятсот сорок тисяч
сто п’ятдесят гривень).
Річна орендна ставка становить 503 861,16 грн.
Вищезазначене майно пропонується до оренди як група об’єктів у цілому. Заяви
про намір щодо частини об’єкта оренди розгляду не підлягають. Додаткові умови
конкурсу: попередня оплата орендної плати за 12 (дванадцять) місяців оренди не
пізніше 20 банківських днів з дня укладення договору.
Заяви про участь в конкурсі приймаються після опублікування оголошення
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 12. Додаткова інформація за тел.: (067)443-49-08.
Умови проведення конкурсу: конкурс проводиться з використання відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906. Основною умовою
договору оренди майна є обов’язок претендента сплатити річний обсяг орендної
плати єдиним платежем протягом 20 банківських днів з моменту підписання договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 7100,
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 12.

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 6

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 10.11.2016
1. Об’єкт: частина холу загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, яка перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, автомобільна дорога Херсон – Красноперекопськ – Сімферополь,
83-й км. Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Об’єкт: склад літера «Н» площею 367,2 м2, склад літера «М» площею
351,6 м2, прохідна літера «Р» площею 37,7 м2, пилорама літера «Л» площею 72,0 м2,
ремонтно-механічної майстерня «О» площею 1009,3 м2, прибудова літера «о¹» площею 3,26 м2, прибудова літера «о²» площею 17,5 м2, господарське приміщення літера «П» площею 25,92 м2, вимощення II площею 1168,8 м2, огорожа (ворота № 5
площею 6,0 м2, ворота № 6 площею 12,0 м2, хвіртка № 8 – 1 шт., огорожа довжиною 738,26 м) за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Виноградове,
вул. Кірова, 29, що перебуває на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства. Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 3200 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 110,5 м2 на
першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Крилова, 169, що перебуває на балансі комунального підприємства з обслуговування будинків та утримання території (КП «Побут»). Переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 1720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 11.11.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єкта оренди з метою продовження договору оренди
приміщення загальною площею 373,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Старокостянтинівського управління Державної
казначейської служби України Хмельницької області, за адресою: Хмельницька
обл., м. Старокостянтинів, провул. Подільський, 1 визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1846,81 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди приміщення загальною площею 88,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 15,3 м2)
в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Старокостянтинівської
РДА Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
вул. Пушкіна, 4 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 10.11.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсів ФОП Читайло Валентину Василівну.
Назва об’єкта оцінки № 1: частина бокової поверхні димової труби площею
9,0 м2 та фундамент площею 7,5 м2 котельні (літ. Д-І) за адресою: Чернівецька
обл., м. Сторожинець, вул. І. Крейтера, 1д, що перебуває на балансі Сторожинецького лісового коледжу.
Назва об’єкта оцінки № 2: державне нерухоме майно, яке не увійшло до статутного капіталу ТОВ «Суховерхівське», утвореного в процесі приватизації, але
перебуває на його балансі, а саме: частини будівлі колишнього медпункту (літ.
А) загальною площею 42,3 м2 за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.
Суховерхів, вул. Центральна, 31.
По кожному з об’єктів оцінки: мета проведення оцінки: передача в оренду;
вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 грн (одна тисяча сімсот) та 5
(п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.11.2016
№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п

Адреса об’єкта оцінки

1 Нежитлове примі58,5
м. Київ, вул. Є. Харщення та асфальто- (у т. ч. 14,5 ченка, 36
ваний майданчик
та 44,0)

Переможець
конкурсу –
СОД
ТОВ «Консалтинговий центр
«Маркон»

13 лютого 2017 року

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
5

3500

№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
7 Нежитлове при
міщення – об’єкт
культурної спадщини
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Частина нерухомого
майна
12 Нежитлове приміщення

73,3
50,4
69,4

Адреса об’єкта оцінки
м. Київ, вул. Політехнічна, 39
м. Київ, просп. Степана
Бандери, 19
м. Київ, вул. Гарматна, 2

Переможець
конкурсу –
СОД
ФОП Рябченко
О. М.
ПП «ДУАНТ»
ПП «ГарантЕксперт»
ФОП Рябченко О. М.
ПП «ГарантЕксперт»

164,0

м. Київ, вул. Януша Корчака, 8 (вул. Баумана, 8)
м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 21

45,8

м. Київ, вул. Бульварно- ПП «ГарантКудрявська, 21
Експерт»

18,2

32,0
17,33
44,4
130,2
18,9

м. Київ, вул. Обсерва- ПП «ДУАНТ»
торна, 25
м. Київ, вул. Желябова, 4 ПП «ЕкспертАналітик»
м. Київ, вул. Еспланад- ПП «ДУАНТ»
на, 4-6
м. Київ, вул. Велика Ва- ПП «ДУАНТ»
сильківська, 73
м. Київ, вул. Кутузова, 8 ПП «ДУАНТ»

Термін виВартість
конання,
виконання
календарробіт, грн
них днів
2

3470

3

3370

4

3400

2

3310

4

4000

4

3900

2

3370

3

3500

2

3440

3

3580

2

3250

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 16.11.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2 (23,5 м2), № 3
(5,6 м2) загальною площею 29,1 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А), що перебувають на балансі ДФС України, користувач – Жмеринська ОДПІ, за адресою: 23100,
Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18/22, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарих дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 31 (41,1 м2),
№ 32 (21,1 м2), № 55 (18,2 м2) загальною площею 80,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхового громадського будинку, будівлі ДКСУ (літ. А), що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Він
ницької області, за адресою: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 47, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
(№ 8 площею 2,5 м2) на 1-му поверсі будівлі «літ. А», що перебуває на балансі
ДФС України, користувач – Жмеринська ОДПІ, за адресою: 23100, Вінницька
обл., м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 18/22, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № IX площею
67,0 м2 у підвалі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г), що перебуває на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, 98, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 685 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення (№ 14,
№ 15, № 19) загальною площею 116,4 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного
університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7, з
метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 719 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз»
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого
приміщення № 21 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку,
що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21021, м. Вінниця, просп. Юності, 4, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 605 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини покрівлі (42,0 м2) та частини (2,0 м2)
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у Теплицькому районі Він
ницької області, за адресою: 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик,
вул. Незалежності, 41, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – Вінницьку торгово-промислову палату щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової одноповерхової окремо розташованої будівлі магазину – кафе (літ. Б) загальною площею 86,2 м2 військового
містечка № 1, що перебуває на балансі Військової частини 3008 Національної гвардії України, за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 66 (72), з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди нежитловому вбудованому приміщенню № 19 площею 16,8 м2 у будівлі виробничо-господарського призначення, зайнятій органами
управління «літ. Д» митного поста «Дністер», що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України, користувач – Вінницька митниця ДФС, за адресою:
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 715 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини даху площею 4,0 м2 будівлі мехмайстерні (літ. Б,
1
Б ), що перебуває на балансі Вінницького міжрайонного управління водного господарства, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му
поверсі 2,0 м2 (част. № 10 – 1,0 м2), част. № ХІ (1,0 м2); на 2-му поверсі 16,3 м2
(№ 25 – 11,3 м2), част. № ХІV (5,0 м2) загальною площею 18,3 м2 у 2-поверховому
адмінбудинку (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н,
м. Ямпіль, вул. Соборна (колишня Комсомольська), 59, з метою продовження дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1-11 (3,5 м2),
№ 1-12 (38,6 м2) та частина приміщення № 1-1 (1,3 м2), загальною площею 43,4 м2
на 1-му поверсі триповерхової будівлі телекомукацій та відділення зв’язку (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: Вінницька обл., Тиврівський
р-н, м. Гнівань, вул. Соборна (колишня Леніна), 62, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 15.11.2015
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 60,9 м2. Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного
університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 100,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 70,45 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну». Адреса:
м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. Каруни, 127. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 472,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В. І. Леніна (Січеславська Набережна), 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
7. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 1 900,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ ПДАБтаА. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. (К. Цеткін) В. Мас-
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саковського, 13, 13а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість
робіт – 2 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина даху площею 23,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. О. Васякіна( Будьоного), 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 1 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 15,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Українка,
вул. Леніна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –
1 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (учбовий
корпус № 9) площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,2 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро),
вул. Універсальна, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт –
2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
14,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (Карла Маркса),
64. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 2 250,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.11.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 1,0 м2 першого поверху
будівлі учбового корпусу № 3-4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 34. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників,
129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська,
69. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Конкурсною комісією прийнято рішення вважати конкурс таким, що
не відбувся, у зв’язку з встановленим фактом невідповідності зазначеного місцезнаходження та фактичної адреси об’єкта оцінки.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації та об’єктів оренди, що відбувся 07.11.2016
Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності –
з/п
переможця
конкурсу
1 Об’єкт приватизації: Єдиний майновий комплекс колишнього дерТОВ «Інвесжавного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН»
тиційна група
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» -Захід»
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18. Мета проведення
незалежної оцінки – продаж на аукціоні
2 Частина приміщення загальною площею 66,4 м2 на першому поверсі
ТОВ «Екаадміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління
Захід»
державної казначейської служби України в Тлумацькому районі ІваноФранківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач,
вул. Д. Галицького, 17. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
3 Частина приміщень загальною площею 27,1 м2 (прим. № 28 – 6,6 м2, ФОП Тарно№ 29 – 8,7 м2, № 30а – 5,9 м2, № 31–5,9 м2) (крило 1) на першому
польський
Анатолій Пилиповерсі недіючого навчального корпусу, що обліковується на балансі
Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано- пович
Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
4 Частина нежитлового приміщення загальною площею 114,75 м2 (прим. ФОП Тарно№ 1 – 4,3 м2, № 2 – 51,5 м2, № 3 – 3,8 м2, № 4 – 12,9 м2, № 19 –
польський
Анатолій Пили17,2 м2, частина прим. № 12 – 9,75 м2) студентського навчальновиробничого кафе на першому поверсі гуртожитку, що обліковується на пович
балансі Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 142. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди
5 Частина приміщення першого поверху будівлі прохідної – літера «А»
ТОВ «Екаплощею 20,9 м2, що обліковується на балансі державного підприємЗахід»
ства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
6 Частина приміщення першого поверху будівлі прохідної – літера «А»
ФОП Тарноплощею 16,5 м2, що обліковується на балансі державного підприємпольський
ства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою: Анатолій Пилим. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення незалеж- пович
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
7 Частина приміщення загальною площею 112,4 м2 на першому поверсі ФОП Тарнонедіючого навчального корпусу (крило II), що обліковується на балансі польський
Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано- Анатолій ПилиФранківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Мета проведен- пович
ня незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
8 Частина приміщення загальною площею 30,3 м2 адмінбудівлі, що об- ФОП Тарноліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», польський
за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт ПереАнатолій Пилигінське, вул. Січових Стрільців, 10. Мета проведення незалежної оцін- пович
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
9 Частина приміщення загальною площею 62,8 м2 адмінбудівлі, що об- ТОВ «Екаліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», Захід»
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13б, 1-й поверх. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
10 Приміщення на 1-му поверсі загальною площею 52,0 м2, у тому числі ТОВ «Екаприміщення № 23, 24, згідно з технічним паспортом адміністративної Захід»
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 15.11.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 355,9 м2, у тому числі приміщення
площею 23,0 м2 у підвалі (згідно з експлікацією приміщення по плану №№ 49, 50)
та приміщення площею 332,9 м2 на першому поверсі (згідно з експлікацією приміщення по плану № 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) в семиповерховій будівлі виробничого корпусу (інв.
№ 4) за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1в, що обліковується на балансі ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного
синтезу», – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 2 500 грн, термін виконання робіт – 4 дні.

№ 11 (1031)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.11.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
будівлі заводоуправління (шість кабінетів та коридор) на першому поверсі будівлі
заводоуправління (інв. № 243028) загальною площею 196,2 м2 за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1, що обліковується на балансі Рубіжнянський
казенний хімічний завод «Зоря» – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.11.2016
1. Нежитлові приміщення загальною площею 51,4 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Театральна, 23. Мета проведення оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
2. Вбудовані нежитлові приміщення № 1-4, 1-5 загальною площею 53,3 м2 на
першому поверсі будівлі. Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. ім.
Героя Майдану Романа Точина, 2. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.
 3. Нежитлові приміщення цеху переробки деревини загальною площею
373,0 м2 в одноповерховій будівлі. Львівська обл., Буський р-н, с. Грабова, вул. Центральна, 418а. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицького Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 600 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.11.2016
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформує
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на
03.11.2016, по об’єктах:
1. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частини нежитлового приміщення в одноповерховій будівлі на території університету загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Композитора
Ніщинського, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати, 2 900 грн, 5 календарних днів;
2. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. № 3266) на 9-му причалі СКПР загальною площею 6,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Сухоліманська, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати, 4 000 грн, 5 календарних днів;
3. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частини вестибюлю третього рівня будівлі пасажирського комплексу Одеського морського
вокзалу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати, 3 150 грн, 5 календарних днів;
4. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове виробниче приміщення загальною площею 54,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Автогосподарство УМВС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 1а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати, 3 500 грн, 5 календарних днів;
5. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 5-му поверсі та ділянка даху будівлі уч. корп. № 2 загальною площею 65,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пішонівська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати, 4 000 грн, 5 календарнх днів;
6. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вестибуля першого поверху у 3-поверховій будівлі учбового
корпусу загальною площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна (Ковальська), 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати, 3200 грн,
5 календарних днів;
7. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина горищного приміщення(12,0 м2) та частина покрівлі (5,0 м2) загальною площею
17,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство
«Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати, 4 000 грн, 5 календарних днів;
8. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлове приміщення п’ятого поверху будівлі КПО загальною площею
726,72 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МОУ «Одеський
проектний інституту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 7 200 грн, 5 календарних днів;
9. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: будівля мазутонасосної, естакада мазутозливу, загальною
площею 1 151,2 м2 та резервуари площею 6 000,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП „МТП „Южний” Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди,
8500 грн, 5 календарних днів;
10. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі та другому поверхах будівлі загальною площею 238,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 4 550 грн, 5 календарних днів;
11. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
приміщення першого поверху спортивної зали при гуртожитку № 1 загальною
площею 316,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди,
4 300 грн, 5 календарних днів;
12. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху на території підприємства
«Одесавіаремсервіс» загальною площею 53,21 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. М. Жукова, 32а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3 000 грн, 5 календарних днів;
13. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: майданчик загальною площею 21,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна,
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати, 4 000 грн, 5 календарних днів;
14. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
приміщення будівлі вхідного павільйону, інв. № 073015, загальною площею 6,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації
договору оренди, 3 150 грн, 5 календарних днів;
15. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу та першого поверху будівлі літ. «В»
(інв. № 1030091) загальною площею 102,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П.
Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Санаторний,
8а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації
договору оренди, 4 200 грн, 5 календарних днів;
16. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 5-поверхової будівлі
гуртожитку № 4 ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 19/21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації договору оренди, 2
800 грн, 5 календарних днів;
17. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 4-поверхової будівлі
гуртожитку № 1 ПДПУ ім. К. Д. Ушинського загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації договору оренди, 2 800 грн, 5 календарних днів.
18. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: майданчик, вимощений бетонними плитами, загальною площею
13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій «Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
пролонгації договору оренди, 2 800 грн, 5 календарних днів;

19. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика на території СКПС загальною
площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати, 4 000 грн, 5 календарних днів;
20. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
приміщення вестибуля на першому поверсі 3-ої будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Пантелеймонівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати, 3 200 грн, 5 календарних днів;
21. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху в будівлі портклубу загальною площею 55,14 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Ланжеронівський узвіз, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати, 3 500 грн, 5 календарних днів;
22. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 14, 20, 21, 22) в одноповерховій
будівлі складу № 4 з підвалом загальною площею 345,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 850 грн, 5 календарних днів;
23. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: приміщення в
будинку прохідних на Митній площі (приміщення № 12, 13, 14 та частина № 15) (інв.
№ 077761) загальною площею 29,75 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати, 3 400 грн, 5 календарних днів;
24. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му рівні будівлі морського вокзалу
(5,6 м2) та нежитлові приміщення на 2-му рівні будівлі морського вокзалу (25,6 м2)
загальною площею 31,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 500 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.11.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
незавершене будівництво квартири № 1 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 14
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн;
незавершене будівництво квартири № 2 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі,
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн;
незавершене будівництво квартири № 3 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 14
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн;
незавершене будівництво квартири № 4 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 14
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн;
частина нежитлового приміщення Радивилівського ЦОС ЦПЗ № 2 площею
24,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського, 1, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою укладення договору оренди визнано ППФ «Експерт – Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 7
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 14.11.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення слюсарної майстерні
площею 144,0 м2, частина нежитлового приміщення навчального корпусу (збиральний цех) площею 92,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона Симиренка, 2,
м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Ігнатенко А. М. Дата оцінки:
30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 3 календарних днів, вартість
послуг – 3 070,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі площею 24,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
агропромислового розвитку Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Костромська, 17, м. Жашків, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сіянко Т. А. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1720,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Мадагаскар Тур
Тревел Україна». Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних днів, вартість послуг – 1 710,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі
площею 14,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Елемонт». Дата оцінки:
31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних днів, вартість
послуг – 1 700,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі площею
14,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у Жашківському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Соборна, 29, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Донець
І. М. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 15.11.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання без земельної ділянки. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 5 670 (п’ять тисяч шістсот сімдесят) гривень та
25 (двадцять п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.11.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 9,1 м2 першого поверху двоповерхової будівлі відділення поштового зв’язку та частини даху площею 15,0 м2, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Чернігів, вул. Лісковицька, 18 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 725 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 22,0 м2 у будівлі, яка вбудовано-прибудована до дев’ятиповерхового житлового будинку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів,
вул. Доценка, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Погодинна оренда кабінетів № 2, 5, 7, 12 площею 376,5 м2 будинку ТОВ «ТР ІНВЕСТхудожньої творчості за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
Компані»
вул. Б. Хмельницького, 42/41, що перебувають на балансі Білоцерківського будинку творчості

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133
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7 Частина даху спостережної станції астрономічної обсерваторії
ТОВ «Українські
площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський інноваційні конр-н, с. Лісники, що перебуває на балансі Київського національного сультанти»
університету ім. Тараса Шевченка
8 Частина технічного поверху площею 4,0 м2 для встановлення базо- ТОВ «Європейвої станції мобільного зв’язку та щогли даху за адресою: Київська ський центр
обл., м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, 6, що перебуває на консалтингу та
балансі ДП «УкрДНТЦАТП»
оцінки»
9 Приміщення № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 та
ПП «Гарант Екс2
частина приміщення № 39 площею 246,25 м на 2-му поверсі будівлі перт»
аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
10 Приміщення № 7-12 площею 143,3 м2 на 1-му, 2-му та 3-му поПП «Гарант Ексверхах будівлі метеорологічного радіолокатора (інв. № 4209)
перт»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
11 Частина малого спортивного залу площею 75,0 м2 в навчальПП «Гарант Ексному корпусі № 2 за адресою: Київська обл., м. Переяславперт»
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
12 Частина приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажир- ФОП Гундарева
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП Алла Олексіївна
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
13 Частина нежитлового приміщення площею 100,44 м2 в будівлі ЦТЕ ТОВ «ТР Інвест
№ 2 (Техбудівля № 2, інв. № 30134) за адресою: Київська обл.,
–Компані»
м. Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богданова, 9, що перебуває
на балансі КП «Укрспецзв’язок»
14 Блок складів (інв. № 10310064) площею 108,56 м2 та асфальтоПП «Експерт
вана площадка (інв. № 10330011) площею 726,44 м2 за адресою: –Аналітик»
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, 21-й км
Житомирського шосе, що перебувають на балансі Ірпінського міжрайонного управління водного господарства
15 Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майданчик площею
ПП «Експерт
12,0 м2 димової труби (інв. № 143) за адресою: Київська обл.,
–Аналітик»
Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають
на балансі ДП «Укрспирт»
16 Частина нежитлового приміщення площею 52,9 м2 за адресою:
ПП «Експерт
Київська обл., м. Васильків, вул. Покровська, 5, та перебуває на
–Аналітик»
балансі Васильківського управління Державної казначейської служби України Київської області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
17 Частина металевої площадки загальною площею 1,5 м2 на відмітці ТОВ «ТР Інвест55 м несучої башти димової труби ВОК (промисловий майданчик компані»
зони відчуження ДСП ЧАЕС) за адресою: зона відчуження, Київська
обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебуває на балансі
ДСП «Чорнобильська АЕС»
18 Частина металевої площадки загальною площею 1,5 м2 на відмітці ТОВ «ТР Інвест70 м несучої башти димової труби ВОК (промисловий майданчик компані»
зони відчуження ДСП ЧАЕС) за адресою: зона відчуження, Київська
обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебуває на балансі
ДСП «Чорнобильська АЕС»

3 800

Відмова 1-4-1834
від 02.11.16

3 800

ФОП Кравцов
Олег Іванович

3

Вартість
3 500

ФОП Кравцова
Людмила Ігорівна

Відмова 1-4-1834
від 02.11.2016

Строк виконання робіт (день)

4 000
3 800

ФОП Кравцов
Олег Іванович

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 6 400

5

3

4

4

4

Строк виконання робіт (день)
4

4 000
4 000
4 000

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення № 20, 21 площею 13,1 м2 у будівлі котельні ФОП Мазур В.О.
на базовому складі ПММ (інв. № 47539) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2 Нежитлове приміщення площею 18,3 м2 на першому поверсі
ФОП Мазур В. О.
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.
Хмельницького, 95, що перебуває на балансі ПереяславХмельницького об’єднання державної податкової інспекції
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
3 Нежитлове приміщення площею 310,0 м2 будівлі автоцеху (інв.
ТОВ «Українські
№ 10300059) за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Горьінноваційні конкого, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції сультанти»
№ 60 КП «Кіровгеологія»
4 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі площею 24,6 м2 та неПП «Гарант Ексжитлове приміщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2 їдальні РСП перт»
«Київцентраеро» Украероруху; частина нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 у навчально-сертифікаційному центрі Украероруху;
нежитлові приміщення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею 4,2 м2
в медико-санітарній частині РСП «Київцентраеро» Украероруху
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
5 Приміщення № 86 площею 31,6 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру ДП «Європейський
вантажного термінала (інв. № 47565) за адресою: Київська обл., центр консалтингу
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу- та оцінки»
ває на балансі ДП МА «Бориспіль»
6 Частина приміщення котельні площею 30,0 м2 за адресою: Київська ТОВ «Українські
обл., с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, що перебуває на балансі інноваційні конДП «Підприємство Бориспільської виправної колонії (№ 119)»
сультанти»
7 Нежитлове приміщення площею 41,1 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Українські
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі інноваційні конУніверситету Державної фіскальної служби України
сультанти»
8 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажир- ДП «Європейський
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП центр консалтингу
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП та оцінки»
МА «Бориспіль»
9 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажир- ДП «Європейський
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП центр консалтингу
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП та оцінки»
МА «Бориспіль»

5 600

Переможець
конкурсу – суб’єкт
оціночної
діяльності

3 300

Назва об’єктів

3 700

№
з/п

Вартість

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.11.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

4

Переможець
конкурсу –
суб’єкт оціночної
діяльності

ФОП Кравцова
Людмила Ігорівна

5

Назва об’єктів

2 Тверде покриття площею 36,0 м2 біля перону «S» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Частина даху будівлі площею 30,5 м2 аеровокзалу термінала «Б»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
4 Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (6В) площею 14,6 м2
на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
5 Частина даху технічної будівлі площею 4,0 м2 за адресою: Київська
обл., Бориспіль-7, РСП «Київцентраеро», що перебуває на балансі
РСП «Київцентраеро» Украероруху
6 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 адміністративного корпусу за адресою: Київська обл., аеропорт, Бориспіль-7, РСП
«Київцентраеро», що перебуває на балансі РСП «Київцентраеро»
Украероруху

5

№
з/п

Переможець
конкурсу –
суб’єкт оціночної
діяльності

Назва об’єктів

3 300

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 10.11.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

№
з/п

3 800

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано Товариство з обмеженою відповідальністю
«Д.Ю.Консалтинг» по об’єкту державної власності групи А – окреме індивідуальновизначене майно – будівлі та споруди автозаправної станції контейнерного типу № 3
у складі: будівля із силовим пультом управління (літ. А) площею 9,0 м2, автозаправний блок-пункт (літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. В) площею
7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. Г) площею 7,5 м2, уборна (літ. У) площею
3,5 м2, під’їзна площадка з зовнішнім освітленням (літ. № 1) площею 420,0 м2 (разом

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 21.11.2016
Суб’єкта оціночної діяльності – Тарнопольського Анатолія Пилиповича визнано переможцем з конкурсного відбору для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди, а саме: частини горища загальною площею 10,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління державної казначейської
служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 14, вартість надання послуг з оцінки – 1 480 грн, строк надання
послуг – 4 дні, мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.

Продовження таблиці

3 800

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.11.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина веранди площею 14,0 м2 першого поверху
будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Горбатов О. А. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева
А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 970 грн, строк
виконання – 3 календарні дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 36,7 м2 третього поверху адміністративно-господарських приміщень будівлі. 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. Платник робіт з оцінки: ПП «Укртеплосервіс м. Дружківки». Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 площею 6,9 м2
п’ятої групи приміщень на першому поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ. А-1). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна,
99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПП «ІНСТАЛЛ». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
134,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 11. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області. Платник робіт з оцінки: Відділення виконавчої дирекції фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Вугледарі Донецької області. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000
грн, строк виконання – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.11.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди: частини нежитлового приміщення № 114 площею 9,0 м2 першого поверху
навчального корпусу (літ. А-3) та нежитлового приміщення № 208 площею 11,6 м2
другого поверху навчального корпусу (літ. А-3), загальною площею 20,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 194. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
частини асфальтобетонного замощення І внутрішньо-дворової території під
переходом між головним (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) та п’ятим (літ. А5-5) навчальними
корпусами загальною площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
державного нерухомого майна – нежитлового приміщення № 4 та частини приміщення № 5 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3) загальною площею
10,0 м2, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ192. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Чернігівський р-н, смт Чернігівка, вул. Соборна (стара назва Леніна), буд. 448. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Оціночна група «Аналітик» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди: державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення (літ. А частини приміщення № 313) загальною площею 10,0 м2 третього
поверху чотириповерхової будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ488.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Морська
(стара назва Мазіна), буд. 19а. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення (літ. А-3,
частини приміщення № 87) загальною площею 10,0 м2 другого поверху триповерхової будівлі центру електрозв’язку та пошти, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ,
вул. Бочарова, буд. 16. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
вбудованого в третій поверх триповерхової адміністративної будівлі нежитлового приміщення (літ. А-3; частини приміщення № 60) загальною площею 11,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Леніна, 66.
Балансоутримувач майна: Якимівське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
державного нерухомого майна – частини нежитлових приміщень (літ. А, частин
приміщень № 54, № 62) загальною площею 10,0 м2 другого поверху триповерхової
будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ334. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Покровська (стара назва
Ленінградських Курсантів), буд. 59а. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих у перший поверх будівлі учбового корпусу (літ. АА1, а) нежитлових
приміщень № 122, № 123, з № 161 до № 167 включно загальною площею 159,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи/вул.
12 Грудня, 2/13. Балансоутримувач майна: Бердянський економіко-гуманітарний
коледж Бердянського державного педагогічного університету. Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.11.2016
1. Назва об’єкта оцінки: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із
земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача: Управління Державної
казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній просп.
Леніна (просп. Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Замовник та платник
послуг з незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 7 000 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
674,9 м2 другого поверху будівлі РУ (старе) з вбудованим приміщенням котельної.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Артемсіль», код за ЄДРПОУ
00379790. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, м. Соледар, вул. Паркова, 3а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт
з оцінки: Соледарська міська рада. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1.0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції Шидловська. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Донецька
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150216. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське,
вул. Шидловська (Леніна), 108. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
626,0 м2, у тому числі: приміщення першого поверху площею 39,9 м2 та другого
поверху – 586,1 м2 учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладання договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт
з оцінки: Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 050 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ 26593428. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., Приморський р-н, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Конкурсною комісією
прийнято рішення не проводити конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у
зв’язку з ненаданням органом, уповноваженим управляти орендованим державним
майном, дозволу на продовження терміну дії договору оренди.

Вартість

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності разом
із земельною ділянкою, що відбувся 21.11.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної
власності групи Ж – їдальні з обладнанням загальною площею 606,15 м2 (разом
із земельною ділянкою площею 0,1675 га), що перебуває на позабалансовому
рахунку Юрківської сільської ради, за адресою: Вінницька обл., Тульчинський
р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а, з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 19 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3 680 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.11.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлове
приміщення площею 14,6 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ.
А-4), що перебуває на балансі Житомирського філіалу Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»,
за адресою:м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 500,00 грн,
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту:
частина приміщення фойє площею 2,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняховського), 103 (вартість
виконання – 1 250,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
ТОВ багатопрофільна фірма «Консул ЛТД» по об’єктах:
частина приміщення площею 5,2 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4,
що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38 (вартість виконання – 1
700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 38,5 м2 будівлі № 4 (літ. Е), що перебувають
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Володимирська, 4 (вартість виконання – 1 600,00
грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
190,4 м2 на 1-му поверсі побутового корпусу, що перебуває на балансі Овруцького професійного ліцею, за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 11 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Строк виконання робіт (день)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 21.11.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи
А – окремо розташованої одноповерхової будівлі їдальні площею 280,4 м2, яка під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий
завод» та перебуває на балансі Бершадської міської ради, орендується фізичною
особою – підприємцем Кравчук І. А., за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211, «Н» з метою приватизації шляхом
викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за
рахунок власних коштів за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 000 грн.

із земельною ділянкою), що перебувають на балансі ТОВ «ВБК Нафта», за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше, вул. А. О. Закревського, 70
(вартість виконання – 10 000,00 грн, строк виконання – 9 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.

3 500

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею
24,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування», за адресою:
м. Чернігів, вул. Козацька (колишня 50 років ВЛКСМ), 9 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 714 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).

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. 3049011

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

