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ПАТ «ЧЕРВОНИЙ ЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПФТС, м. Київ
ЧАБАН»
«КРАСНИЙ ЧАБАН»

продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу
пакета акцій ПрАТ «РІТМ», що не відбувся

Призначений на 31 травня 2017 року конкурс з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» (код
за ЄДРПОУ 36376078), яке розташовано за адресою: вул. Панаса Любченка, 15,
м. Київ, 03150, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 26.04.2017 № 32 (1052), не відбувся у
зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу
пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром», що не відбувся

Призначений на 1 червня 2017 року конкурс з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром» (код
за ЄДРПОУ 16464888), яке розташовано за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02002, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 26.04.2017 № 32 (1052), не відбувся у
зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про конкурс з продажу
пакета акцій ПАТ«СПЕКТР-СМІЛА», що не відбувся

Призначений на 31 травня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПАТ
«СПЕКТР-СМІЛА» (код за ЄДРПОУ 22794087) за адресою: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708, інформаційне повідомлення про проведення якого було
опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 03.05.2017 № 33-34 (1053-1054),
не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв на участь у конкурсі.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного майна України

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

(0-800) 50-56-46

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

7 червня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Кіровоградська область

Склад літ. «К» з підвалом за адресою: 28023, Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Урожайна (Дзержинського), 1, що перебуває на балансі
Агропромислового виробничого приватного підприємства «Украгротехнологія»
(код за ЄДРПОУ 13763834). Приватизовано юридичною особою за 492 548,76 грн,
у т. ч. ПДВ – 82 091,46 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Запорізька область

Об’єкт державної власності групи А – районна водогрійна котельня, у складі:
основне «літ. «А» з тамбурами літ. «а», «а1», загальна площа – 2 392,8 м2; насосна
літ. «Б», загальна площа – – 16,2 м2; насосна літ. «В», загальна площа – 16,3 м2;
насосна літ. «Г», загальна площа – 15,7 м2; операторська літ. «Д», загальна площа – 202,2 м2; диспечерська літ. «Е», загальна площа – 171,2 м2; замощення № I;
замощення № II; бордюр № 1; паркан № 2; світова опора № 3, 6 шт.; ємкість № 4,
2 шт.; люк № 5, 7 шт.; розван. залізн. майд. № III; труба № IV, 2 шт.; козирок до
літ. «Д»; козирок до літ. «Д»; козирок до літ. «Е»; ємкість № 6, 2 шт.; ємкість № 7;
об’єкти інженерної інфраструктури: котельна установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23; позамайданчиковий газопровід, інв. № 3008710013/26;
зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27; загальномайданчикові мережі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28; загальномайданчикові мережі дощової
каналізації, інв. № 3009810013/24; загальні електромережі, інв. № 3001210013/25,
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 53в;
трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20015; трансформатор ТС ЗМ-100, інв.
№ 20016; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20017; конденсаторна установка
УК-5, інв. № 20003; конденсаторна установка УК-5, інв. № 20004, за адресою:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (стара назва – Єгорова), 1. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ», яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 595 005,20 грн,
у т. ч. ПДВ – 265 834,20 грн.

Черкаська область

Будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2 за адресою: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78б,
що перебуває на балансі ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика».
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 51 720,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8 620,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 29.05.2017 № 870)

Івано-Франківська область

Нежитлове приміщення загальною площею 106,0 м2, що орендується фізичною
особою – підприємцем Полатайчук Л. М., за адресою: 78665, Івано-Франківська
обл., Косівський р-н, смт Кути, пл. Шевченка, 4а, що перебуває на балансі Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області (код за ЄДРПОУ 24686114).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 29.05.2017 № 865)

Дніпропетровська область

1. Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2 за адресою:
51931, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 05393043).
2. Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4,
прохідна промбази ЖКГ літ. СІ-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс
літ. СЇIV-1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу
літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № ІІІ- мостіння, внутрішньодворові мережі –
3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління
ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. за адресою: 49055, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський
машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 29.05.2017 № 871)

Черкаська область

Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житловопобутового підприємства «Житлосервіс» за адресою: 18018, м. Черкаси,
вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV,
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об'єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об'єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2,
рік побудови –1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 126 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 105 800,00 грн; ПДВ – 21 160,00 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 12 696,00 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 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 27 червня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 23 червня 2017 р. до 17.00.
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 телефонами (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).

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва –
м’ясокомбінату разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: незавершене будівництво мясокомбінату разом із земельною
ділянкою.
Адреса об'єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня (літ.
Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2, корпус
№ 3 (літ. Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних
кілець діаметром 1,5 м. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина
об’єктів, що входять до склавду ОНБ, перебувають в зруйнованому стані. У будівлях корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті
залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний,
стіни монолітні залізобетонні, перегородки – монолітні залізобетонні. Матеріали,
вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику відсутні. Тимчасові та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику відсутні. Відводи та
вводи комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення його водою,
електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва – відсутні. Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800,0 м.
Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га; кадастровий номер
2122783800:02:001:0046. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
звязку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: для

будівництва та обслуговування будівель харчової промисловості. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 314 001,00 грн, у
т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1,00 грн,
вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн, ПДВ об’єкта
приватизації – 1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити розбирання об’єкта; забезпечити виконання
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час розбирання об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати
відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Зміна цільового призначення земельної ділянки може бути здійснена відповідно до
чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного будівництва
м’ясокомбінату та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
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Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 30 червня
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 26
червня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, 2-й поверх) оригінали заяв на
участь в акціоні 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 від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності

Назва об'єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об'єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку за проектом п’ятиповерхового з 2 блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі 1996
року, призупинено – в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південнозахідному районі м. Сміла, на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м)
від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор,
відпочинку та господарських потреб. На об’єкті виконано: земляні роботи, роботи
щодо влаштування фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків,
стіни підвалу з червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних
плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводились. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної
готовності – 2 %. Фізичний знос становить 60 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки –
248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 683 400,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної ділянки –
298 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській
області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області
(призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 68 340,00 грн (шістдесят вісім тисяч триста сорок грн
00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 176-квартирного
житлового будинку разом із земельною ділянкою (м. Сміла, вул. Б. Хмельницького,
64а) в сумі 68 340,00 грн без ПДВ»).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 3 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, 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 р. за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи
за адресою: https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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 з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта приватизації: цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сумгаїтська, 1, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом, в плані
(літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинення – у травні
1993 року. Конструктивні рішення: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залізобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші
відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли, товщиною 510 мм,
над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні стіни виконано з
бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки
відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнені; покриття підлог відсутні; зовнішнє та
внутрішнє оздоблення стін та стель не виконано. Інженерні комунікації на земельній
ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4 134,0 м3. Фізичний
стан задовільний. Фізичний знос – 39 %. Ступінь будівельної готовності – 34 %.
Земельна ділянка: загальна площа – 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ді-

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державної частки у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю «Учбовоатестаційний Центр по неруйнівному контролю» на аукціоні

Найменування: державна частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю»,
що становить 25 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження:
Юридична адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кімн. 151
Поштова адреса
01030, м. Київ-30, а/с 267
Офісне приміщення
01601, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 6, кімн. 504
Адреса виробничих потужностей
м. Київ, просп. Глушкова, 2, корпус 11 (вул. Васильківська, 98а),
кімн. 20, 21
Тел. (044) 200-82-67, факс (044) 200-82-68.
Код за ЄДРПОУ 30019780.
Розмір статутного капіталу: 35 476,00 (тридцять п’ять тисяч чотириста сімдесят шість) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 72.19 дослідження й експериментальні
розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Номінальна вартість пакета акцій: 8 869,00 (вісім тисяч вісімсот шістдесят
дев’ять) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 8 869,00 (вісім тисяч вісімсот
шістдесят дев’ять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
відсутня.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: відсутні.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
2 719,00
2 475,00
2 960,00
Рентабельність, %
14,60
9,70
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
1 330,00
1 308,00
(82,00)
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
218,00
102,00
(1313,00)
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
1 201,00
1 141,00
1 129,00
Показники господарської діяльності станом на 01.04.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
8
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
47,00
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
97,00
Дебіторська заборгованість, тис. грн (у тому числі довгострокова)
1 044,00
Кредиторська заборгованість, тис. грн
3 162,00
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю», що становить 25 % статутного капіталу товариства,
(далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України 5 липня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Донецька область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт
соціально-культурного призначення (група Ж) державної власності разом
із земельною ділянкою єдиний майновий комплекс – дитячий оздоровчий
табір «Голубок» за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29,
що орендується Підприємством «Владіслава» Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України» (код за ЄДРПОУ 31083925).
Земельна ділянка під об’єктом віднесена до господарської функціональної зони
Національного природного парку «Святі Гори» (згідно з рішенням господарського

7 червня 2017 року

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22 травня 2012 року
№ 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за
№ 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 29 червня 2017 р.
Разом із заявою на участь в аукціоні 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) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; 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.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому

суду Донецької області від 02.07.2009 та постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 31.08.2009). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
У складі єдиного майнового комплексу – дитячого оздоровчого табору «Голубок» перебуває 44 од. основних засобів.
Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за тел. (057) 700-03-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.

лянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят
сім тисяч сто гривень 00 копійок); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), ПДВ – 944 380,00 грн
(дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00 грн,
у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 (три мільйони шістсот
дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі невиконання умов
продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку, при цьому покупець, з яким розірвано договір-купівлі продажу,
повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі,
а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону 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 (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 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 (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 3 липня 2017 р. до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 7 липня 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
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, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

органі управління відповідного суб'єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної
частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбовоатестаційний Центр по неруйнівному контролю» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн (сімнадцять гривень), який
вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по
неруйнівному контролю», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний
Центр по неруйнівному контролю», що становить відповідно 886,90 грн (вісімсот
вісімдесят шість гривень 90 коп.), які вносяться на рахунок № 37316021000058 в
Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945; призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю», одержувач – Фонд державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто
з учасників аукціону не висловив бажання придбати державну частку у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по
неруйнівному контролю» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на
проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державну частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
«Учбово-атестаційний Центр по неруйнівному контролю» за запропонованою ціною
(вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр
по неруйнівному контролю».
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин
на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну
ціну за державну частку у статутному капіталі товариства особа, уповноважена
на проведення аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону,
заява на участь в аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна
України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне
збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу, ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну
шляхом підняття номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за
державну частку у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від
запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі, якщо для участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний Центр по
неруйнівному контролю» подано заяву від одного покупця, зазначена державна
частка може бути продана безпосередньо такому покупцеві за запропонованою
ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з товариством з обмеженою відповідальністю «Учбовоатестаційний Центр по неруйнівному контролю» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кімн. 151.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-36-56, 200-35-29, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 29.4,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2,
сарай-комора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня
літ. О-1 площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку
літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня літ. Т-2
площею 1980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет літ. Ф-1
площею 17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік побудови – 1958.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ – 723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
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Умови продажу об’єкта:
Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна.
Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 30 червня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://
www.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 заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 26 червня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржи виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об'єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренко, буд. 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ.
А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ.
В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ.
Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ.
Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1)
площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ. Л-1)
площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ.
Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня
(літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область

ня дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
Конкурс відбудеться 03.07.2017 о 13.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефони для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
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

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 землеустрою 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 витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012, Рішення сесії Краснопільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надан-

Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 30 червня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 26 червня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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.
Останній день подання конкурсної документації – 26.06.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство юстиції
08562602, державна установа «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му по- 08562602.1.ШХЧЮХП225 21001, м. Вінниця,
39,0
260 130,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі продовольчими
України
21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, тел. (0432) 27-25-00
версі прибудови (А2) до адміністративного корпусу № 1 (літ. А)
вул. Брацлавська, 2
товарами
2 Міністерство юстиції
08562602, державна установа «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого при08562602.1.ШХЧЮХП225 21001, м. Вінниця,
30,0
200 100,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі продовольчими тоУкраїни
21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, тел. (0432) 27-25-00
міщення на 1-му поверсі прибудови (А2) до адміністративного
вул. Брацлавська, 2
варами та товарами підакцизної групи
корпусу № 1 (літ. А)
3 Фонд державного
13327990, РВ ФДМУ по Вінницькій області, 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му
13327990.4.АААДКЕ251 21018, м. Вінниця,
12,8
76 813,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
майна України
тел. (0432) 67-52-17
поверсі триповерхового адміністративного корпусу
вул. Гоголя, 10
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ВОЛИНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

1 Державне агент- 25592421, Державне підприємство «Укрриство рибного
ба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
господарства
тел. (044) 486-07-91
України

2 Міністерство
юстиції України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду

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

Назва органу
управління

34827061, Головне територіальне управління
юстиції у Волинській області, 43001, м. Луцьк,
вул. Володимирська, 1, тел. (0332) 78-47-90

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Група інвентарних об’єктів – гідротехнічних споруд
ставів: став № 1В Німецький, став № 2М Німецький, став Борсуки, став Катанаш, став Мостки, став
Пітрецький;
Зимовали № 1-2, Сплави, Став № 3 Маневицький,
став Варка Ост, став Кузьмин, став Млинок, став
Новий, став Попов
Частина адміністративного приміщення

25592421.15.ААЕЖАГ674; 25592421.15.ААЕЖАГ679;
25592421.15.ААЕЖАГ633; 25592421.15.ААЕЖАГ646;
25592421.15.ААЕЖАГ655; 25592421.15.ААЕЖАГ661;
25592421.15.ААЕЖАГ599; 25592421.15.ААЕЖАГ613;
25592421.15.ААЕЖАГ624; 25592421.15.ААЕЖАГ635;
25592421.15.ААЕЖАГ648; 25592421.15.ААЕЖАГ654;
25592421.15.ААЕЖАГ658; 25592421.15.ААЕЖАГ662
34827061.29.ОГЛИЯМ028

Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі;

–

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн
833 000,00

60,5

172 427,00

загальна
площа, м2

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Для рибогосподарської діяльності

Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне
45300, Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Банківська, 6

3 Міністерство
освіти і науки
України
4 Національна поліція України

2 роки 11 місяців 17,9 м2 – розміщення складу; 29,0 м2 – продаж непродовольчих товарів; 9,6 м2 – виставка зразків непродовольчих товарів без здійснення торгівлі; 4,0 м2 –розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговування

05477296, Луцький національний технічний уні- Частина спорткомплексу (літ. Ж-2)
–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
3,0
18 836,00
верситет, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
вул. Львівська, 75
тел. (0332) 77-48-40
40108803, Управління поліції охорони у Волин- Частина в цілому адмінбудинку (А-3)
40108803.1.ЖЖАИКУ848
Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора
52,2
293 905,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
ській області, 43025, м. Луцьк, вул. Богдана
Одрача, 1
Хмельницького, 37, тел. (0332) 72-53-45
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури
України
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державне космічне агентство
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
33248472, 1935 окремий механізації 26 об’єднаного загону ДССТ,
м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80, тел. (0564) 38-45-51
23359034, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22, тел.: (056) 373-50-59, 373-50-23
00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки
ім. Є.О. Патона, м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а, тел. (0562)
47-23-52
14313369, ДП «Дніпровський проектний інститут», м. Дніпро,
вул. Театральна, 6, тел. (056) 371-43-59

найменування
Замощення
Нежитлові вбудовані приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня
м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2
77,5
39 856,00
2 роки 364 дні Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи
23359034.19.ВЖМДФН297 Дніпропетровська обл., м. Підгоро152,6
1 140 838,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів піддне, вул. Центральна, 63п
акцизної групи
Інформація відсутня
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1б
306,0
2 771 473,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина нежитлового при№ИМЕГРП035
м. Дніпро, вул. Театральна, 6
7,31;
130 130,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з
міщення; частина зовніш7,48
рухомого зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який
ньої поверхні стіни
надає послуги з доступу до Інтернету
5 Міністерство освіти і науки
00193364, Марганецький коледж національного гірничого універ- Нежитлове вбудоване при- 02070743.15.ЮПЛИХА081 м. Марганець, вул. Лермонтова, 8
115,2
67 046,00
1 рік
Розміщення магазину-складу
України
ситету, м. Марганець, вул. Лермонтова, 8, тел. (05665) 3-16-05
міщення
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство оборони
України

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28а

№ 43-44 (1063-1064)

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення в будівлі
торговельно-промислового комплексу

33689922.33.АААЖЛБ388

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без пдв, грн
строк оренди
м. Новоград-Волинський,
856,7
1 865 893,00
2 роки 364 дні
Кафе, офіс, торгівля
вул. Леваневського, 22
місцезнаходження

7 червня 2017 року



4
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

2 Державна фіскальна
служба України
3 Державна служба статистики України

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

найменування

39459195, Державна фіскальна служба України (балансоутримувач), Головне управ- Нежитлові приміщення на 1-му поління ДФС у Житомирській області (користувач), 10003, Житомирська обл., м. Жито- версі адмінприміщення (літ. А)
мир, вул. Юрка Тютюнника, 7, тел.: (0412) 418-018, 418-015
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Нежитлова будівля

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
оцінкою без пдв, грн
строк оренди
39292197.124.ОМЕШОЖ107 м. Житомир, вул. Юрка
145,9
559 672,00
2 роки
Розміщення їдальні без реалізації товарів підТютюнника (Войкова), 7
акцизної групи
0483462.1.АААДЕЕ698

м. Житомир, мкр-н Мистецькі ворота, 5

354,2

1 060 829,00

До 3 років

Розміщення релігійної організації без провадження підприємницької діяльності

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Міністерство внутрішніх
справ України

08592170, вул. Ф. Ракоці, 13, м. Ужгород, Закарпатська обл.,
88000, тел. 61-29-25, факс 61-21-91

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Вбудоване приміщення підвального повер- 08592170.1.ЛЖБЕМА039 Закарпатська обл., м. Ужго6,6
40 130,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товаху (поз. 1-20 на плані ПД) будівлі літ. А
род, вул. Ракоці, 13
рів (магазину з продажу форменного одягу та фурнітури для одягу)
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській 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».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна пловартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство авто- 25825434, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, тел. (0342) 72-22-00 Частина приміщення на 1-му по- 25825434.1.ААААЛГ175 м. Івано-Франківськ, вул. Петруше62,9
638 753,00
5 років
Розміщення офіса
мобільних доріг України
версі адміністративної будівлі
вича, 1
станом на 30.04.2017
2 Міністерство юстиції
08563613, Державна установа «Коломийська виправна колонія (№ 41)», Івано-Франківська Приміщення на 1-му поверсі
–
Івано-Франківська обл., Коломийський
7,4
22 740,00
2 роки 11 місяців Побутове обслуговування насеУкраїни
обл., Коломийський р-н, с. Товмачик, вул. Привокзальна, 30, тел. (03433) 9-13-17
адміністративної будівлі
р-н, с. Товмачик, вул. Привокзальна, 30
станом на 31.01.2017
лення (розміщення перукарні)
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкти оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єктів відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
оцінкою урахування ПДВ, грн
строк оренди
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
3,7
350 766,00
2 роки 11 місяців
Розміщення каси з продажу авіаквитків

найменування

1 Міністерство інфра20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 226 на 3-му
структури України
поверсі пасажирського термінала «D»
2 Київська обласна дер- 14372952, Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслід- Будівля автогаража (літ. «В»)
21960370
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олек182,0
406 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
жавна адміністрація
ків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації
сандрійський, 45а (50-річчя Перемоги, 45а)
обслуговування та ремонт автомобілів
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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий новартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
мер майна
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне Частини нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі
–
Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
150,44
158 096,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні для
і науки України
училище», тел.: (6452) 4-01-24
2-поверхової будівлі навчальної майстерні (інв. № 10310003)
вул. Маяковського, 8
станом на 28.02.2017
виготовлення меблів
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за не залежною
максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
1 РВ ФДМУ по Миколаївській 36481123, КСП «Полянка», вул. Шкільна, 2а, с. Полянка, Арбузинський р-н, Гідроспоруди рибогосподарської техноло- 36481123.9.ДЦМДЛМ263; с. Полянка, Арбузинський р-н,
–
80 794,00
2 роки 364 дні
Риборозведення
області
Миколаївська обл., тел.: (05132) 3-15-18, 3-09-68
гічної водойми: дамба та водоскид
36481123.9.ДЦМДЛМ266
Миколаївська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструкту- 04704790, Державне підприємство «Морський торговельний порт «ЮжНежитлові приміщення 1-го та 2-го 04704790.1.АААИБЕ491 Одеська обл., м. Южне,
238,2
1 667 989,00
1 рік
Розміщення: офіса – 15,3 м2; обладнання для виробничих
ри України
ний», 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
поверхів будівлі
вул. Берегова, 13
потреб (інше використання нерухомого майна) – 222,9 м2
2 Міністерство інфраструкту- 38727770, Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морНежитлове приміщення першого рів- 38727770.10.АААИГА987 м. Одеса, вул. Приморська, 6
66,72
1 317 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продтоварів,
ри України
ських портів України», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
ня будівлі Морського вокзалу
непродтоварів, алкогольних та тютюнових виробів
3 Державне агентство вод- 36849291, Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівни- Нежитлові приміщення на 9-му по- 36849291.1.ЦЯСФКЧ003 м. Одеса, вул. Гайдара, 13
389,4
4 278 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення науково-дослідної установи (крім бюджетних)
них ресурсів України
цтва водогосподарських об’єктів», 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13
версі адміністративної будівлі
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незамаксимально можливий строк оренди
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
1 Міністерство внутрішніх
08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород», Нежитлові примі- 08733819.1.АААДЖЛ988 вул. Українська, 60, м. Мирго309,6
642 581,00
10 років (у разі відсутності документів, необхідних для
Інше використання державного майна (з
справ України
вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37602, тел. (05355) щення котельні
род, Полтавська обл., 37602
нотаріального посвідчення договору оренди, строк орен- метою виробництва теплової енергії)
4-65-40
ди – 2 роки 11 місяців)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх , кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна казначейська служба 35654293, Управління Державної казначейської служби України у Липоводолинському райо- Нежитлові приміщення 37654293.1.АААДЕГ468 Сумська обл., смт Липова
79,2
40 570,00
2 роки 364 дні
Розміщення автотранспорту
України
ні, 42500, Сумська обл., смт Липова Долина, вул. Полтавська, 19, тел. (05448) 5-12-49
Долина, вул. Полтавська,19
2 Конотопська районна державна 04058143, Конотопська районна державна адміністрація Сумської області, 41607, Сумська Частина даху; частина
–
Сумська обл., м. Конотоп,
2,0;
4 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічного провайдера телекомунікаадміністрація Сумської області обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23, тел. (05447) 6-24-03
технічного поверху
вул. Соборна, 23
2,0
цій, який надає послуги з доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Тернопільська обласна дер- 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної
жавна адміністрація
державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.:
(0352) 52-47-60, 52-00-92
2 Державне агентство водних 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За
ресурсів України
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58

Частина зовнішнього фасаду адміністративної
будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького,
12,35
22 830,00
2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої вивіски
14, м. Тернопіль
реєстровий номер майна

Частина приміщень ремонтно-механічної майстерні 05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а,
100,8
160 370,00
2 роки 11 місяців Приміщення поз. 1-11, 1-13 – для
під літ. Б, поз. 1-11, 1-13 (82,8 м2) та частина прим. Тернопіль
складування матеріалів; частина приміщень поз. 1-1 (18,0 м2)
міщення поз. 1-1 – під офіс
3 Державна служба статисти- 02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001,
Частина нежитлової адміністративної будівлі літ. А: 02362374.1.АААДЕЖ267
вул. Наливайка, 4, м. Тере51,9
118 280,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
ки України
вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86
поз. 4 – 22,3 м2, поз. 5 – 29,6 м2
бовля, Тернопільська обл.
продажу непродовольчих товарів
4 Міністерство охорони
02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний Частина нежитлового приміщення першого поверху 02010830.1.ААААЛА945
вул. Чехова, 7, м. Тер1,5
9 410,00
2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслугоздоров'я України
медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я навчального корпусу № 10, у т. ч. площі спільного
нопіль
вування з використанням платіжних
України», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
користування 0,5 м2
карток
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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження загальна
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство
01039040, Херсонське обласне управління водних ресурсів
Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му 01039040.1.АААБЕИ930 м. Херсон, вул. Зала
236,15
721 440,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
2
водних ресурсів України України, вул. Торгова,37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-03-95 поверсі будівлі лабораторного корпусу
Егерсег, 14а
(96,0 м ); проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення
торгівлі (127,95 м2); розміщення офіса (12,2 м2)

№
з/п

Назва органу
управління

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

7 червня 2017 року

найменування

№ 43-44 (1063-1064)

5
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
пло- вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
місцезнаходження загальна
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
2 Державне агентство
01039040, Херсонське обласне управління водних ресурсів
Вбудовані нежитлові приміщення будівлі 01039040.1.АААБЕИ930 м. Херсон, вул. Зала 262,75 (23,05 –
756 792,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
водних ресурсів України України, вул. Торгова,37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-03-95 лабораторного корпусу
Егерсег, 14а
на 1-му поверсі,
239,7 – на 2-му
поверсі)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Державне агентство вод- 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, Приміщення у будівлі гаражів
05446893.5.ТТПШШТ158 вул. Юхима Сіцінського, 26а,
62,7
106 590,00
2 роки 11 місяців
них ресурсів України
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98
м. Хмельницький, 29000
Фонд державного майна 02898152, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, вул. Соборна,
Приміщення на 3-му поверсі адмі- 2898152.1.АААДКЕ 273 вул. Соборна, 75, м. Хмель32,6
129 667,00
2 роки 11 місяців
України
75, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 72-09-45
ністративного будинку
ницький, 29013
Міністерство освіти і науки 02548372, Державний навчальний заклад «Вище професійне
Частина приміщення їдальні
–
вул. Тернопільська, 15/2,
5,4
17 722,00
1 рік
України
училище № 11 м. Хмельницького», вул. Тернопільська, 15/2,
на 1-му поверсі суспільном. Хмельницький, 29016
м. Хмельницький, 29016, тел. (0382) 67-01-86
побутового корпусу
Державне агентство вод- 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, Приміщення на 4-му поверсі адмі- 05446893.1.ТТПШШТ155 вул. Соборна, 29, м. Хмель30,5
119 674,00
2 роки 11 місяців
них ресурсів України
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98 ністративного будинку
ницький, 29013
Міністерство оборони
35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторгсервіс»,
Приміщення на 1-му поверсі при- 33689922.5.АААААЖ699 вул. І. Франка, 55, м. Хмель495,3
1 271 704,00
2 роки 11 місяців
України
м. Хмельницький, вул. Майборського, 9
будови до житлового будинку
ницький, 29000

№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1
2
3
4

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт
автомобілів
Розміщення громадської організації
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
Розміщення виробників реклами

Розміщення: перукарні – 106,73 м2, у т. ч. площа загального користування –
4,63 м2; кафе без продажу товарів підакцизної групи – 186,93 м2, у т. ч. площа
загального користування – 4,63 м2; продовольчого магазину без товарів підакцизної групи – 201,64 м2, у т. ч. площа загального користування – 4,64 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
5

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської
Приміщення стоматологічного
–
вул. Чіковані, 17, м. Черкаси
20,0
69 000,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
України
справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, 04070, тел. (044) 462-53-41
кабінету (№ 32)
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській
області. 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл.,
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 00729149.1.БЕШСНП1016 Чернігівська обл., м. Прилу2,0
6 220,61
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
України
м. Прилуки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50
учбового корпусу
ки, вул. Київська, 178
2 Міністерство освіти і науки 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027,
Частина нежитлового приміщення студентського
–
м. Чернігів, вул. Рокосов9,4
38 625,76
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокопіювальної техніки для
України
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
клубу «Перемога»
ського, 2а
надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів та фотопослуг
3 Міністерство внутрішніх
40112715, Регіональний сервісний центр МВС в Чернігівській області,
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адмін–
Чернігівська обл., м. Прилу5,0
10 397,94
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку
справ України
14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 26, тел. (0462) 65-14-94
будівлі
ки, вул. Індустріальна, 6
4 Державне агентство водних 34654458, Деснянське басейнове управління водних ресурсів, 14017,
Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі
–
м. Чернігів, вул. Генерала
175,25
692 359,89
2 роки 364 дні
Розміщення офіса громадської спілки
ресурсів України
м. Чернігів, просп. Перемоги, 39а, тел.: (04622) 4-40-77, 4-20-38
виробничо-лабораторного корпусу
Бєлова, 11
5 Державне агентство водних 34654458, Деснянське басейнове управління водних ресурсів, 14017,
Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі
–
м. Чернігів, вул. Генерала
114,25
451 367,29
2 роки 364 дні
Розміщення офіса благодійної організації
ресурсів України
м. Чернігів, просп. Перемоги, 39а, тел.: (04622) 4-40-77, 4-20-38
виробничо-лабораторного корпусу
Бєлова, 11
6 Міністерство освіти і науки 02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 17500, Чер- Нежитлове приміщення (столярна майстерня)
–
Чернігівська обл., м. Прилу41,0
25 525,22
2 роки 364 дні
Для реконструкції під котельню та встановлення
України
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел.: (04637) 5-34-42, 5-09-57
ки, вул. Київська, 337
теплогенеруючого обладнання
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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго- Нерухоме майно –частина нежитлового приміщен–
м. Київ, вул. Турге2, 0
36 000,00
2 роки 11 місяців
манова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18
ня 1-го поверху будівлі навчального корпусу
нєвська, 8-14
станом на 28.02.2017
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен–
м. Київ, вул. Пиро2, 0
36 000,00
2 роки 11 місяців
манова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18
ня 1-го поверху будівлі навчального корпусу
гова, 9
станом на 28.02.2017
02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту Нежитлові приміщення у навчальному корпусі № 7, 02928433.1. ТЖФКДЖ012 м. Київ, вул. Фізкуль37,5
699 000,00
2 роки 11 місяців
України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 227-54-52
приміщення на 1-му та 4-му поверхах)
тури, 1
станом на 31.03.2017
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення банкомата
Розміщення банкомата
Розміщення суб’єктів господарювання , що діють на основі приватної
власності і проводять господарську діяльність з медичної практики

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

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 оренди та його місцезнаходження: пансіонат, який склада-

ється зі спального корпусу (літ. А) площею 252,8 м2; складу (літ. Б) площею
9,9 м2; кухні (літ. В) площею 15,6 м2; душу (літ. Г) площею 3,6 м2; вбиральні
(літ. Д) площею 11,7 м2; сторожки (літ. Е) площею 15,5 м2 за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 55.
Орган управління – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 28.02.2017 становить 240 109,00 грн (двісті сорок тисяч сто дев’ять гривень 00 копійок).
Основні умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати, визначений згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить за базовий місяць розрахунку – квітень 2017 р. 3 699,46 грн (три тисячі шістсот дев’яносто дев’ять
гривень 46 копійок) без урахування ПДВ.
2. Мета оренди – організація діяльності з розміщення населення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.
3. Наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної діяльності,
яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря).
4. Використання орендованого майна відповідно до його призначення та
умов договору.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції).
6. Забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за три місяці оренди. Завдаток вноситься
в рахунок орендної плати за останні місяці оренди. Для розрахунку суми цього
завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з
урахуванням результатів конкурсу.
7. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку відповідно до санітарних норм та
правил пожежної безпеки, у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.
8. Страхування орендованого майна на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь орендаря. Постійне поновлення договору страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
9. 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.
10. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати платнику витрати на
проведення незалежної оцінки майна протягом 10 календарних днів з моменту
укладення договору оренди.
11. Термін дії договору оренди – 5 років.
12. Після укладення договору оренди орендар зобов’язується включити орендоване майно до свого балансу із зазначенням, що це майно є орендованим.
13. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,
який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
14. У разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
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.
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; 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 претендентом;

№ 43-44 (1063-1064)

відомості про претендента:
для для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, о 14.00 через 10 календарних
днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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 подаються 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.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 26.05.2017

Конкурсною комісією за результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – частини нежитлового вбудованого приміщення площею 7,6 м2
на 1-му поверсі гуртожитку (літ. А) за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 71, що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, переможцем
визнано фізичну особу – підприємця Гнатюк Л.Ф.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 26.05.2017

За результатами конкурсу на право оренди частини коридору (поз. 22 за планом) площею 26,0 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «А'»
за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, що перебуває на балансі ДВНЗ «Ужгородський національний університет», переможцем
визнано ФОП Стойку О. Я.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки
конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 29.05.2017

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на
балансі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а саме: кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі «МорТек» (інв. № 082008, реєстровий № 387770.10.АААИГА164) загальною площею
11,2 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2, надійшли тільки від одного
претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Харазі Анзорі Вахтанговичем (інд. номер 2834922494).

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина технічного майданчика площею 60,0 м2 військового містечка № 34
(далі – майно) за адресою: м. Київ, вул. Андрющенка, 6в.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 січня 2017
року становить 392 880,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 692,54 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – березень 2017 року за умови використання частини технічного майданчика площею 60,0 м2 під розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку
у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (щомісяця до 20
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги; компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; 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 необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 року № 1549/241, крім того: заяву про участь
в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку
від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в
проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Управління Служби безпеки України в Тернопільській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна, що відбувся 22.05.2017

Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого військового майна – приміщення складу поз. (1-4), (1-5), (1-7І), (1-7ІІ) загальною площею 496,1 м2, адреса:
м. Тернопіль, вул. Гайова, 48, визнано суб’єкта підприємницької діяльності – фізичну особу Вареницю Романа Омеляновича (ІПН 2974000950, Тернопільська обл.,
м. Тернопіль, вул. Тернопільська, 31).
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – оздоровчий
комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, що обліковується на
балансі Національного банку України. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: ІваноФранківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7; тел.: (044) 521-87-17; (095)
569-11-95. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
од.: будівель – 1; обладнання та устаткування – 378. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.04.2017, тис. грн: 77 083,972. Кількість
земельних ділянок: 2, кадастрові номери: 2,2756 га – 2611000000:05:009:0108;
0,4547 га – 2611000000:05:009:0109. Розмір земельних ділянок, усього: 2,7303 га,
зокрема: земельна ділянка площею 2,2756 га; земельна ділянка площею 0,4547
га. Місце розташування земельних ділянок: 2,2756 га – Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського; 0,4547 га – Івано-Франківська обл., м. Яремче,
вул. Грушевського, 7. Цільове призначення земельних ділянок: землі оздоровчого
призначення. Правовий режим земельних ділянок: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2,2756 га – 10 194,271; 0,4547
га – 5 092,432. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності і діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машині обладнання», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,колісних транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну
цінність»; за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.2 «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності»; а також є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки
земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності:
не менше 5 років (з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також з
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» та перебуває на
зберіганні Бершадської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432)
67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1шт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 31.05.2016: 11,859 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,00622 га. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.06.2017 (м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 21.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. для довідок
67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення
боксу № 15 загальною площею 50,3 м2 у будівлі майстерні літ. Б та приміщення майстерні № 3 загальною площею 25,1 м2 у будівлі виробничого цеху
літ. Г, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Козятинське АТП – 10542». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке,
вул. Робітнича, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 08.06.2005: залишкова – 9,1 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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ділянок, та майнових прав на них; з оцінки машині обладнання; з оцінки рухомих
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність);
не менше 10 років (з оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділах ІІІ та IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
IV, 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання
звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва (зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного
призначення), у т. ч. із земельною ділянкою, на якій такий об’єкт розташований;
земельна ділянка на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта
нерухомості (будівлі), у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 40 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 15 червня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 21червня 2017 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій відкритого акціонерного
товариства (далі – ВАТ) «Оріана» у кількості 3 223 961 112 шт., що становить
99,999 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Євшана, 9, м. Калуш,
Івано-Франківська обл., 77300; тел.: (03472) 6-24-13. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ВАТ
«Оріана»: 08.91 – добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та
виробництва мінеральних добрив; 20.16 – виробництво пластмас у первинних
формах; 20.59 – виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 70.10 – діяльність
головних управлінь (хед-офісів); 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології
та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком ВАТ «Оріана»: нематеріальних активів – 9; основних засобів – 4 055;
об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 38; довгострокових фінансових
інвестицій – 12. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ВАТ «Оріана», тис.
грн: 806 000,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій ВАТ «Оріана» станом на 31.03.2017, тис. грн: нематеріальних активів –
328 168,00; основних засобів – 14 308,00; об’єктів незавершених капітальних інКонкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.06.2017 (м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 21.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. для довідок
67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
43,9 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний
ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – Переверзєв С. В. Дата оцінки: 30.05.2017.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
18,01 м2. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Відпочинку, 76. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ГО «Фонд допомоги ветеранам, інвалідам
та учасникам АТО».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 10,24 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та
електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. Моссаковського, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Придніпровський атестаційний центр неруйнівного контролю та технічного діагностування».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2
з ґанком (літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. 8
Березня, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 31.05.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 16 червня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.06.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
39,25 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Платник – ТОВ «Аква Трейдер».
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
92,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Єдник Ю. М.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
18,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Грищенко В. Є.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
85,2 м2 та частина замощення площею 12,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. П. Нірінберга (Баумана),
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Карпович В. І.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
21,7 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9».

вестицій – 84 296; довгострокових фінансових інвестицій – 705 841,00. Кількість
земельних ділянок: 4. Місце розташування та розмір земельних ділянок, усього:
284,1534 га, зокрема: м. Калуш – 114,7974 га (землі промисловості) та 119,2805
га (землі кар’єру); Пійлівська сільська рада – 3,3771 га; Кропивницька сільська
рада – 14,6584 га; Сівка-Калуська сільська рада – 32,0400 га. Цільове призначення земельних ділянок: землі промисловості. Правовий режим земельних
ділянок: на праві постійного користування згідно акта на право користування
землею від 23.12.1962. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
м. Калуш – 4 623,00 та 2 085,00; Пійлівська сільська рада – 780,00; Кропивницька
сільська рада – 499,00; Сівка-Калуська сільська рада – 330,00. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 100 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 15 червня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 21 червня 2017 р. о 14.00.

Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Страхова компанія «Інгруп».
 6. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта: сарай-гараж загальною площею 31,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
м. Дніпро, вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Зіміна Л. П.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
13,5 м2 та частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25. 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 загальною площею
66,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Слободян О. М.
 10. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 3 000,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний
(аварійно-рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Широка, 498. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ фірма «Блок ЛТД».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
7,2 м2, навіс площею 1,7 м2 та асфальтоване мостіння площею 1 470,0 м2.
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:
м. Дніпро, вул. Савченка, 6д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Захарченко Г. В.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 67,1 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське (Ювілейне),
вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПП «Саніта».
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 20,58 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».
 14. Назва об’єкта: ЄМК державного підприємства Дніпропетровського
спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш» (до
складу об’єкта приватизації входить об’єкт незавершеного будівництва –
інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %) з надбудовою, ангаром, навісами, вбиральнею, огорожею та мостінням, обладнання,
устаткування, транспортні засоби). Балансоутримувач: Державне підприємство
Дніпропетровського спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки 31.05.2017 Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 16 червня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.06.2017 о 10.00,
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 об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на відм. + 27,3 м
площею 8,36 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни з відм. + 29,0 м до відм. +
45,3 м загальною площею 22,64 м2 будівлі дозувально-акумулюючих бункерів.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська», код за ЄДРПОУ 31599557. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, вул. Степова,
1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
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з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефон/факс
(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) – 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
6,0 м2 у будівлі насосної станції № 2 та частина поверхні залізобетонної опори
площею 0,294 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янське
міжрайонне управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 05430780. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський р-н, c. Богородічне,
вул. Партизанська, 55. 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,
тел./факс (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) – 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
28,6 м2 першого поверху будівлі спального корпусу профілакторію. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП
«Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Паркова, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Дитяча громадська організація оздоровлення української молоді союз милосердя».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,9 м2 другого поверху адміністративно-господарських приміщень будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
700-02-26, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Безнисько Г. Л. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях, але не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, № 2 – практичний
досвід з оцінки приміщень, інженерних споруд, та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, № 3, № 4 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2016 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єктів нерухомого
майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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

 Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58. Мета
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки об’єкта згідно з чинним законодавством України для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю (виду)
діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: КВЕД 56.29 постачання інших
готових страв. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні засоби у
кількості 57 од. та малоцінний інвентар у кількості 737 од.; незавершені капітальні
інвестиції, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції та
інші необоротні активи на балансі державного підприємства не обліковуються.
Об’єкти нерухомості: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2
за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58 та
нежитлова будівля літ.«Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі
літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Курська, 19. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: розмір власного капіталу 122,5 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): балансова залишкова вартість основних засобів 252,83477 тис. грн станом
на 31.03.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): дві. Розмір земельних ділянок, усього: 2 583,0 м2 (1 425,0 м2,
1 158,0 м2). Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., м. Димитров,
мкр-н Молодіжний, буд. 58; Донецька обл., м. Димитров, вул. Курська, 19. Цільове
призначення земельних ділянок: житлові та громадські забудови. Правовий режим
земельних ділянок: не оформлений. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок:
541,07 грн – нормативна грошова оцінка м2 земельної ділянки мкр-н Молодіжний,
58; 576,83 грн – нормативна грошова оцінка м2 земельної ділянки вул. Курська, 19
станом на 12.02.2015. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України 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 більше ніж 15 календарних днів), запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною
комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта практичний досвід з
оцінки єдиних майнових комплексів у повному складі активів і зобов’язань; пакетів акцій акціонерного товариства; часток в майні господарських товариств (крім
акціонерного товариства).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 21.02.2017 № 10-59-3320 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV
кварталі 2016 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки єдиного
(цілісного) майнового комплексу, яка буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, становить 28,2 тис. грн.

№ 43-44 (1063-1064)

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки № 1: частина приміщення вестибуля площею 8,0 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Соборний, 1. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області (м.
Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Свобода Л. Ф.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 91,6 м2 будівлі гаражів (літ. Г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів, 52.
Балансоутримувач: Житомирська гідрогеолого-меліоративна експедиція (м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 239в). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Малахов Д. І.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 104,7 м2 гаражів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Незалежності (вул. Ватутіна), 55а. Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного господарства (м. Житомир, просп. Незалежності (вул. Ватутіна), 55а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Іванюк Д. О.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 135,5 м2 будівлі (літ.
А) перукарні-магазину № 31. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, 26а. Балансоутримувач: Житомирська філія
Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Лавринович С. В.
 Об’єкт оцінки № 5: будівля гаража (літ. А) площею 1 195,0 м2 з прохідною (літ. Б) площею 15,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Вільський шлях (Максютова), 18е. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (м. Житомир,
майдан ім. С. П. Корольова, 3/14). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Елітне».
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 113, 114 на плані)
загальною площею 18,5 м2 на першому поверсі будівлі літ. А/ поліклініки,
лікарні літ. А, А/, Д. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Грибоєдова, 12. Найменування балансоутримувача: Державна установа «Територаільне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» (тел. (0312) 64-36-98). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Закарпатська обласна благодійна організація «Здоров’я – М». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.04.2017: 14 511,00 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (орієнтовна
дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху вежі площею 5,0 м2 та частина приміщення поз. 1-15 площею 5,0 м2 першого поверху адмінбудівлі-гаражів літ.
А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна, буд.
1в. Найменування балансоутримувача: 2 Державний пожежно-рятувальний загін
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (тел. (03131) 3-12-40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.11.2016: 1 519,00
грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 365,82 грн/м2 станом на 15.03.2016. Дата оцінки
(орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
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 документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до першого об’єкта
оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування; подібними
об’єктами до другого об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні пристрої та
конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – гідротехнічні
споруди ставка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, на території Ірлявської сільської ради за межами населених пунктів (сіл

Ірлява, Андріївка, Чабанівка) урочище «Кадобець». Найменування балансоутримувача: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.05.2017 – основні засоби – 2. Балансова залишкова вартість основних засобів на 31.01.2012 – 16,0 тис.
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до об’єкта оцінки є інженерні споруди ставків.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина стіни загальною площею 2,4 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 13б. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ТОВ «Панорама Плюс».
 2. Колиба-павільйон площею 31,0 м2 Женецького природоохоронного
науково-дослідного відділення, що обліковується на балансі Карпатського національного природного парку, за адресою: с. Татарів Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Стефурак Михайло Михайлович.
 3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 на
горищі (мансарда) в адміністративно-офісному будинку з лабораторними приміщеннями, що обліковується на балансі Івано-Франківського науководослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14. Запланована дата оцінки:
31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 4. Приміщення площею 30,7 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, яке
обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській
області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 18.
Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Томин Богдан Миколайович.
 5. Приміщення загальною площею 83,3 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, яке обліковується на балансі Івано-Франківської філії НДІ «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4.
Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП
«Архбудекспертиза-ІФ».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
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); інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (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, тел. для довідок 55-31-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
106,0 м2, що орендується фізичною особою – підприємцем Полатайчук Л. М. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 78665, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Кути,
пл. Шевченка, 4а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою його приватизації шляхом викупу орендарем з урахуванням
проведених невід’ємних поліпшень. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком – приміщення площею 106,0 м2 в одноповерховій будівлі.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 266 970,00 грн (експертна
оцінка для укладення договору оренди) станом на 30.06.2014. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.05.2017.
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
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щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для об’єкта нерухомого майна, – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта 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, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (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, у 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, тел. для довідок 55-31-39.

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’єкта оренди державної власності

 Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 147,1 м2 на першому поверсі навчальновиробничої майстерні коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «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. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Науково-виробниче підприємство ТзОВ «Галприлад».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно –
частина колії № 2 протяжністю 127,7 пог. м (від пк 4+14,7 до пк 5+42,4)
та частина колії № 3 протяжністю 92,1 пог. м (від пк 7+60,5 до пк 8+52,6).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівметал» (зберігач).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Навроцького, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – частина колії № 1 протяжністю 288,8 пог. м (від торця хрестовини стрілки № 53
пк 0+66,7 до пк 3+55,5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Львівметал» (зберігач). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Навроцького, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 5 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок (032) 261-62-14.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації групи Е – частки держави в
Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс»
у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить
24,052 % від статутного капіталу товариства

 Назва об’єкта оцінки: державна частка в Науково-виробничокомерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить
24,052 % від статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532),
контактний телефон керівника (099) 181-97-28. Телефон замовника конкурсу (032)
261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними
правами). Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав,
Львівська обл., 82300. Мета проведення оцінки: приватизація державної частки в
НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти. Види економічної діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ: 25.21. Виробництво
радіаторів і котлів центрального опалення; 25.29 Виробництво інших металевих
баків, резервуарів і контейнерів; 56.29 Постачання інших готових страв; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (зазначаються окремо за групами)
станом на 31.12.2016, од: нематеріальні активи – немає, основні засоби – немає;
об’єкти незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокові фінансові
інвестиції – немає. Виробничо-господарську діяльність НВК МП «Боррікс» у формі
ТОВ за наявності замовлень проводить на орендованому майні. Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн: 0,0116. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016, тис. грн:
нематеріальних активів – немає, основних засобів – немає; об’єктів незавершених
капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки, %
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Платник робіт з оцінки РВ ФДМУ по
Львівській області (79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3). Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
У зв’язку з відсутністю необоротних активів об’єкта оцінки, а також неможливістю класифікувати його за групами об’єктів, вказаних у листі ФДМУ від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320
щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІV кварталі 2016 року), конкурсною комісією під час обрання переможця буде розглядатися рекомендована мінімальна ціна надання послуг, – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення технічного
11,0; м. Миколаїв,
РВ ФДМУ по Миколаїв- 31.05.17
поверху та частина даху адміністра- 222,0 вул. Чкалова,
ській області
тивної будівлі
буд. 20
2 Нежитлове приміщення четвертого
84,9 м. Миколаїв,
Служба автомобільних 31.05.17
поверху та нежитлові приміщенвул. Галини Пе- доріг у Миколаївській
ня підвалу семиповерхової будівлі
трової, 2а
області
інженерно-лабораторного корпусу
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Двоповерхова будівля з
1 144,8 м. Миколаїв, вул. По- Територіальне управ31.05.17
підвалом
тьомкінська, 49
ління Державної судової
адміністрації України в
Миколаївській області
2 Нежитлові приміщен210,2 м. Миколаїв, вул. Адмі- МД УДППШЗ «Укрпошта» 31.05.17
ня п’ятого поверху
ральська, 27/1
п’ятиповерхової будівлі
3 Донний водовипуск та будівля 91,8; Миколаївська обл., Но- Новобузька дільниця
31.05.17
сторожки
19,8 вобузький р-н, с. Софіїв- групового водопроводу
ка, вул. Інгульська, 19
4 Частина вестибуля в будівлі
12,2; Миколаївська обл., Ар- ДП НАЕК «Енергоатом» 31.05.17
залізничного вокзалу з місця- 4,2 бузинський р-н, с. Воля, обліковується у ВП
ми загального користування
вул. Молодіжна, 43а
«Южно-Українська АЕС»
5 Павільйон П-749;
231,4; Миколаївська обл.,
ДП «Суднобудівний за- 31.05.17
літній критий майданчик для 347,0; Очаківський р-н, с. Чор- вод ім. 61 комунара»
відпочинку;
номорка, вул. Лагерна
навіс над майданчиком
380,0 коса, 1
6 Спальний корпус (літ. В-1);
263,8; Миколаївська обл.,
ДП «Суднобудівний за- 31.05.17
спальний корпус (літ. Д-1);
261,4; Баштанський р-н,
вод ім. 61 комунара»
спальний корпус (літ. Ж-1);
261,4; с. Мар’ївка
медблок ізолятор:
295,6;
цокольний поверх, перший
239,5
поверх
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за IV квартал 2016
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення при-

строїв), – 2200,00 грн; окремо розташована будівля – 3800,00 грн; комплекс будівель та споруд – 1 1400,00 грн; гідротехнічні споруди – 6 500,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: асфальтне покриття загальною площею 66,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, буд. 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Широкова Марія Сергіївна, 743-68-09.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площі нежитлового приміщення адміністративного корпусу, інв. № 122273, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП», тел. 702-28-07.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 5,
інв. № 122286, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, буд. 11б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП», тел. 702-28-07.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 3, інв.
№ 10311004, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 71. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП», тел. 702-28-07.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 4, інв.
№ 10317222, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. От. Головатого, буд. 19/21. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП», тел. 702-28-07.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 2,
інв. № 10311003, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Манежна, буд. 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІСА ГРУП», тел. 702-28-07.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у холі гуртожитку коледжу, інв. № 10311112, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський коледж транспортних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Степова, буд. 2/4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів нео-
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боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Григорашенко Анатолій Леонідович, тел. (050) 153-39-94.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі в будівлі учбового корпусу № 1, інв. № 10300775, загальною площею 10,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія
харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гоголя,
буд. 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Петренко Лідія Яківна, тел.: (067) 606-66-24, (066) 905-61-04.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина фойє гуртожитку № 4, інв. № 1000031,
загальною площею 3,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Музика Євген Вікторович, тел. (098) 766-49-675.
 10. Назва об’єкта оцінки: окремо стояча будівля на території гуртожитку
№ 1, інв. № 1000029, реєстровий № 02071091.1.ЦЖХЛПП275, загальною
площею 496,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Єлісаветинська, буд. 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): червень – липень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ракітська Тетяна Вікторівна, тел. 772-15-64.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, інв.
№ 10340001, реєстровий № 39565511.1.АААДЕД950, загальною площею
6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова
інспекція у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 7. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): червень – липень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Черноусова Олена Володимирівна, тел. (095) 002-76-97.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 першого поверху
одноповерхової будівлі ательє № 2 (літ. «А»), реєстровий № 33689922.32.
ААААЕЕ599, загальною площею 36,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Хотинська, буд. 86. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Іванова Надія Миколаївна, тел. (098) 331-96-01.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення технічного
поверху площею 12,0 м2 та частина даху площею 0,8 м2 в адміністративновиробничому корпусі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (інд. код 21673832), тел. (067) 483-90-59;
Олександр Анатолійович, тел.: (067) 343-79-70, (050) 333-32-59.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 6-го поверху в адміністративній будівлі АПК (інв. № 72551) загальною площею 17,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
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замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Морська шипчандлерська компанія
«Кондор» у вигляді ТОВ (код за ЄДРПОУ 30562492), тел.: 729-44-58, (050) 390-10-91,
737-35-12, Інна Анатоліївна, 797-25-11, inna_prodashuk@mail.ru.
 15. Назва об’єкта оцінки: дві ділянки, що є частиною відкритої складської
площадки в тилу причалу № 2-з, загальною площею 5931,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одеський портовий виробничо-перевалочний комплекс»
(код за ЄДРПОУ 30646621), тел.: 37-71-33, 37-85-68, 37-71-82.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі служби 1-го
району загальною площею 40,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на:
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Металзюкрайн КОРП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 19349403), тел.:
729-31-65, 35-80, (066) 700-44-74 Наталя Миколаївна Каракуліна.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
(інв. № 082006) загальною площею 38,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
21.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код
за ЄДРПОУ 21650966), тел.: Носаль Світлана (04868) 2-48-45 (Іллічівськ), 30-15-00
Петренко Віктор Миколайович (Одеса), 30-15-01, (067) 787-71-20, (063) 392-39-20,
vpetrenko@marfinbank.ua, (050) 969-40-57 Носаль Світлана.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина гуртожитку № 2 площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових
технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар»
(код за ЄДРПОУ 21673832), shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36
Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net; Олександр Анатолійович, тел: (063) 43-7970; Сергій Будьковський, тел: (067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net.
 19. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина надбудови площею 9,0 м2
та ділянка даху площею 1,0 м2 будівлі корпусу «Д» площею 10,0 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. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар»
(код за ЄДРПОУ 21673832), shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36
Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net; Олександр Анатолійович, тел: (063) 43-7970; Сергій Будьковський, тел: (067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення тринадцятого поверху
будівлі інженерного корпусу ІВЦ площею 23,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Морський

торговельний порт Чорноморськ» (код за ЄДРПОУ 1125672), тел.: (048) 689-16-00,
(048) 689-16-05, 9-16-36, бухгалтерія.
 21. Назва об’єкта оцінки: приміщення (п. 18 – 21,1) на 1-му поверсі адміністративної 3-поверхової будівлі (літ А) площею 21,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська середня спеціальна музична школаінтернат імені проф. П. С. Столярського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.04.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шигаєва Лілія Абдуллівна (код
за ЄДРПОУ 2077619162), тел.: (067) 938-73-80, (067) 758-07-70.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (споруда
№ 226) площею 71,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3
Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н,
с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.04.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Короб Надія Григорівна (інд.
код 1857318764), тел.: (095) 554-66-70, Леонід Васильович.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будинку складу № 10,
інв. № 062500, площею 33,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на:
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новолог Сервісез» (код за ЄДРПОУ 26046407), тел. (050)
316-16-54, Роман Леонідович, Damaskin@nvs.odessa.ua.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (за планом № 11) у будівлі № 320 (котельної) площею 324,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський
р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Укртепло Одеса» (код за ЄДРПОУ 38917441), Ольга Глазунова тел.:
(067) 509-10-53, (067) 269-25-32 юрист oglazunova2014@gmail.com, бухгалтер Ольга
(067) 247-75-01, (067) 327-91-48, (067) 467-06-44, buh-upg@mail.ru.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина холу вхідного павільйону Одеського
морського вокзалу (інв. № 073015) 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 з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 21.04.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Ніколаєнко Сергій Петрович (ідентифікаційний номер 2807208253),
тел.: (095) 129-24-89, romaburako@gmail.com, (044) 237-47-92, (093) 429-24-29.
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху гуртожитку № 2, інв. № 101043, площею 23,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. О. Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна):12.05.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Кленінгер Любов Петрівна (інд. код 1644500940), тел.: (096) 306-49-16, 784-41-70.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи

7 червня 2017 року

10

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 12,0 м2;
2) ділянка даху площею 3,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова,
2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації».
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 344,2 м2, а саме: 1) будівля загальною площею 33,4 м2 (літ. «Б»);
2) будівля загальною площею 107,0 м2 (літ. «В»); 3) будівля загальною
площею 203,8 м2 (літ. «А») (балансоутримувач – Державна фіскальна служба
України, оперативне управління (користування) – Сумська митниця Державної
фіскальної служби). Місцезнаходження об’єктів оцінки: Сумська обл., Ямпільський
р-н, м. Дружба, вул. Базарна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Дружбівська міська рада Ямпільського району Сумської області.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 30,4 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гайдук С. Ю.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,6 м2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Гайдук С. Ю.
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ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

На дату, визначену
орендодавцем

27.07.17

19.05.17

На дату укладення
договору на про14.04.17 ведення
незалежної оцінки

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження, балансоутримувач
Дата оцінки
з/п (назва,
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення № 1-13, 16-20, 22-34,
37 першого поверху згідно з техпаспортом літ. «А-2» загальною площею 548,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 24а,
що входять до складу цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Станція
юних техніків «Південної залізниці»
2 Нежитлові будівлі: складу РМХ – 568,4 м2,
барака-майстерні – 289,4 м2, складу металу з навісом – 79,0 м2, загальною площею
936,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Нехаєнка
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 101 (згідно
з техпаспортом кімн. № 1, 2) на 1-му поверсі
10-поверхової будівлі науково-виробничого
корпусу загальною площею 53,8 м2 за адресою: вул. Катерининська (вул. Примакова),
40/42, на балансі ДП Науково-дослідного
технологічного інституту приладобудування,
14310589, тел.: 733-35-68, 733-11-80
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-20 та
частина кімн. № 1-6 на першому поверсі виробничої будівлі літ. Д-1 загальною площею
175,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, на балансі Державного навчального
закладу «Регіональний механіко-технологічний
центр професійної освіти Харківської області»,
02547783, тел. 748-73-63
5 Частина нежитлового приміщення у підвальному приміщенні триповерхової будівлі
з триповерховою надбудовою в центральній
частині та двома 4-поверховими прибудовами
НДІ гігієни праці та професійних захворювань,
інв. № 10310001, загальною площею 50,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, на
балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 705-07-15
6 Частина спортивного асфальтованого майданчика театру загальною площею 57,64 м2, а
саме: чотири місця для встановлення зарядних
пристроїв для електромобілів на спортивному
асфальтованому майданчику театру в зоні «В»
в осях «Ш-1» загальною площею 1,64 м2, а
саме: 2 місця 0,50 м х 0,50 м (S=0,50 м2),
1 місце 0,80 м х 0,80 м (S=0,64 м2) та 1 місце
1,00 м х 0,50 м (S=0,50 м2); одне місце (2,00
м х 3,00 м) для розміщення диспетчера, обслуговуючого зарядні пристрої на спортивному
асфальтованому майданчику театру в зоні «В»
в осях «Ш-1», загальною площею 6,0 м2; чотири місця (5,00 м х 2,50 м) для розташування
(паркування) електромобілів на спортивному
асфальтованому майданчику театру в зоні
«В» в осях «Ш-1» загальною площею 50,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на
балансі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В.
Лисенка», 38385217, тел.: (057) 700-40-46,
700-40-42, 700-40-49
7 Нежитлове приміщення – частина вестибуля на
2-му поверсі 14-поверхового адміністративноучбового будинку (інв. № 10300002, літ. «А-14»)
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, на балансі Харківського державного університету харчування та
торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35
8 Частина нежитлового приміщення вестибуля
№ 30 14-поверхового учбового корпусу (інв.
№ 81563, літ. «Б-14») загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, на балансі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-92-93
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-16, 1-17,
1-18, 1-27 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу У-4 загальною площею 44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85, що перебувають на балансі НТУ
«ХПІ», 02071180,
тел. (057) 707-66-00, 707-66-01
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18,
19, 20, 21, 23, 29, 30, 32 на 3-му поверсі
6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури,
загальною площею 217,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають
на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057)
731-18-90
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на
1-му поверсі 2-поверхової виробничої будівлі
загальною площею 526,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебуває на балансі ДП «Харківське промисловоторговельне підприємство», 38494092,
тел. (057) 719-11-10
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 8,
8а, 8б на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
адміністративного корпусу, інв. № 48974, літ.
Б-2, загальною площею 188,6 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Кузнечний, 2, що перебуває на балансі ДП «Харківський науководослідний інститут комплексної автоматизації», 14072049, тел. (057) 731-61-17
На дату укладення договору на проведення незалежної
оцінки

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,2 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 21а, м. Хорол, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. 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: ПП «Агрогруп».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі учбового
корпусу № 3 площею 4,0 м2 (розміщення копіювальної техніки та продаж
канцтоварів). Місцезнаходження об’єкта: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2017. 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 Юшко Ж. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в гуртожитку площею 6,9 м2
(розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87,
м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійнотехнічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017.
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 Самокрик Л. М.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 201,6 м2 (розміщення
бойлерної). Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної
освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. 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: КП «Теплоенерго».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,3 м2 (розміщення копіювальної техніки та продаж канцтоварів). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. 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 Ленчик Н. В.
 6. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення (магазин) площею
39,0 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта:
с. Солона Балка, Карлівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ВАТ «Бурякорадгосп Октябрського цукрового комбінату». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.05.2017. 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 Язловецька Т. М.
 7. Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного підприємства
«Полтавський лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження об’єкта: вул. Зіньківська, 3, м. Полтава, 39006. Балансоутримувач: ДП «Полтавський лікеро-горілчаний
завод». Мета оцінки: визначення оціночної вартості основних засобів цілісного майнового комплексу з метою продовження терміну дії договору цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Полтавський лікеро-горілчаний завод». Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: виготовлення та реалізація горілки,
лікеро-горілчаних виробів, міцних напоїв, напівфабрикатів лікеро-горілчаного виробництва. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи – 2 од.;
основних засобів – 699 од., у т. ч.: будівлі, споруди, передавальні пристрої – 37 од.,
інструмент, прилади, інвентар, меблі – 176 од., машини та обладнання – 458 од.,
транспортні засоби – 23 од., інші основні засоби – 5 од.; незавершені капітальні
інвестиції – 18 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн –1300. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.03.2017: основні засоби – 2 435 345,67 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції – 30 410 тис.
грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв) – 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 20 700,0 м2. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): вул. Зіньківська, 3, м. Полтава. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): землі промисловості. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): 12 461 814 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Строк
виконання робіт: 20 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних днів для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ДП «Полтавський лікеро-горілчаний завод».
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.
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, проведеною 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), – 2 200,00
грн; цілісний майновий комплекс – 28 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 16.06.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 22.06.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

20.05.17

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

09.07.17

ПОЛТАВСЬКА область

 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Політехнічний інститут Конотопського інституту
Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Конотоп, просп. Миру, 24а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «УкрСиббанк».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів: поз. 1, 3, 4, 5 –
2,2 тис. грн; поз. 2 – 11,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 15 червня 2017 р. (включно).

На дату укладення На дату укладення На дату укладення На дату укладення
договору на про- договору на про- договору на про- договору на проведення незалежної ведення незалеж- ведення незалеж- ведення незалежоцінки
ної оцінки
ної оцінки
ної оцінки

(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 22.06.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 29.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

Інформація про
замовника/платника
Визначення вартості ТОВ «Культурнооб’єкта з погодження оздоровчий
суборендної плати
центр «Дозвілля»
за договором оренди ЦМК
Мета проведення
оцінки

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

ФОП
Гладілович С. Я.
ТОВ
«Інформаційнотехнологічна
лабораторія»

Визначення вартості Приватне підоб’єкта з метою про- приємство
довження договору
«Ніка»
оренди

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

Харківський
національний
медичний університет

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ»

передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета акцій –
36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до
1 000 м2 (1 га),– 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Об’єкт: частина приміщення площею 8,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе,
24. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ПВКФ «Ірина». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Об’єкт: частина приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе,
22. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ПВКФ «Ірина». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2017.
 3. Об’єкт: частина приміщення технічного поверху площею 5,2 м2, частина даху площею 10,0 м2 та частина коридору дев’ятого поверху площею
8,4 м2 в гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Херсонського національного
технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «МТС Україна». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для нежитлового приміщення, становить не
більше ніж 2,2 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 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі у зв’язку з відмовою органу управління від передачі в оренду
державного майна – нежитлового приміщення площею 22,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А) за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Кринки,
вул. О. Вишні, 213а конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошений у
газеті «Відомості приватизації» від 17.05.2017 № 38 (1058), відміняється.

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

Визначення вартості ПАТ КБ «Приват
об’єкта з метою про- Банк»
довження договору
оренди

Визначення вартості ФОП
об’єкта з метою про- Гревцева Л. А.
довження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП
Раєвський Є. В.

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ГО «ЄДИНЕ
ДЖЕРЕЛО»

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП
Кузьменко Г. М.

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП
Голота С. А.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (копії
договорів з актами приймання-передавання робіт; копії актів приймання-передавання
робіт з оцінки, копії рекомендаційних листів) разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); строк виконання робіт, який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання
в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320
«Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна
у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися
у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення

 Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 30,0 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 3,5 м2) на першому поверсі будинку для
органів управління. Балансоутримувач – Управління державної казначейської
служби України у Дунаєвецькому районі. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 83а, м. Дунаївці, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість на
01.04.2017 – 7 565,84 грн. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. 10, тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 16 червня 2017 р. (включно) до 15.00.
Конкурс відбудеться 22 червня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 128 на першому поверсі будинку
площею 31,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Юніверс Логістика». Дата
оцінки: 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє І-го поверху адмінбудівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України. Майно перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний
банк «Укргазбанк». Дата оцінки: 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі адміністративнолабораторного корпусу загальною площею 46,24 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Пирогова, 3, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ФРЕЯ». Дата оцінки: 31.05.2017.
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 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі адміністративної будівлі площею 119,76 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Оризон-Навігація». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Мазура, 14, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «ВОЛЮМЕД». Дата оцінки: 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення складу літ.
К-1 площею 40,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кольвах В. В. Дата
оцінки: 31.05.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 29,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської
служби України у Звенигородському районі Черкаської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пров. Віктора Погорілого, 1, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Звенигородський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Дата оцінки: 31.05.2017.
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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 20 червня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 червня 2017 р. об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
що затверджена постановою КМУ від 10.12.2003№ 1891 (зі змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – грозозахист. Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво хлібозаводу (без невстановленого обладнання) разом із
земельною ділянкою. Балансоутримувач: Корюківська райспоживспілка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – невстановлене обладнання об’єкта незавершеного будівництва – хлібозаводу у складі:
виробничий бункер – 13 шт., бак холодної води – 2 шт., бак гарячої води – 1
шт., проміжний бункер – 2 шт. Балансоутримувач: Корюківська райспоживспілка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 39.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 гривень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі 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.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ».
Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом
30.09.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 15 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 21 червня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23)) загальною площею 916,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (літ. Б). Балансова
первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної
оборони (корпус 23)): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2017.
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 15 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 21 червня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ.
Б) – 1 391,1 м2, гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е),
склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів: 762 776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2017.
Конкурс відбудеться 21 червня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 15 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 21 червня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності
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 02.02.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«МТС Україна». Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
40,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк», код за
ЄДРПОУ 00194317. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. 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: Приватне підприємство «Регіональний Центр Сприяння Підприємництву».
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
85,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Артемівська ОДПІ ГУ ДФС
у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 21959439. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Василя Першина (Комсомольська), 8. 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: ФОП Федоряка О. П. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 першого поверху будівлі (реєстровий номер 38516786.1.АААДЕД487). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України (код за ЄДРПОУ 39292197), користувач – Костянтинівська об’єднана державна
податкова інспекція ГУ ДФС у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 39883581. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, просп. Ломоносова,
125. 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: ПАТ «УкрСиббанк».
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі другого району порту. 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: ПАТ «ПУМБ». Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 1 800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі ТЕК та ІВЦ другого району порту.
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: ПАТ «ПУМБ». Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 1 800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.01.2017
Для проведення незалежної оцінки: вбудованого нежитлового приміщення
поз. № 4 площею 11,9 м2 першого поверху двоповерхового будинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Копашнево, 193а,
з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг – 1 782,59
грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.01.2017
Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення кабінету (поз. 19 за планом) площею 5,0 м2 в
лівому крилі першого поверху адмінбудівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ф.Тіхого, 8, з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на
таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. № І) площею 1,5 м2 будівлі літ. Б, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт Центр», на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн,
термін виконання – 5 днів.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 27.01.2017
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, переможцями конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано
ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах оренди:
приміщення пральні господарського корпусу лікарняного містечка Смолінської шахти загальною площею 519,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебувають на балансі
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість
робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приміщення будівлі автомобільних боксів ГРП-3 Смолінської шахти загальною площею 138,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, що
перебувають на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого
Кобзаря, 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Гайворонському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 800,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приміщень матеріального складу № 2 площею 967,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, що перебувають на балансі
Кіровоградської гідрогеолого-меліоративної партії, вартість робіт – 1 800,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.01.2017
Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва – ливневого колектору разом із земельною ділянкою, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2 б, з метою приватизації об’єкта державної власності
групи Д разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 15 000,00 грн, термін виконання – 20 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.02.2017
Для проведення незалежної оцінки: підвальних приміщень загальною площею
76,68 м2 адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м.
Тячів, вул. Жовтнева, 2, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість
послуг – 1 875,09 грн, термін виконання – 5 днів.

№
з/п
1

2

3

4

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 25.01.2017
Переможець Вартість Строк виконкурсу – виконання конання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
СОД
робіт, грн робіт (дні)
Частина приміщення площею 11,0 м2 (частина приміщення
ФОП Тарно- 1 380
4
коридору, згідно з технічним паспортом № 14) на 1-му попольський
версі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Анатолій
Івано-Франківського міського відділу УМВС України в Івано- Пилипович
Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Гнатюка, 29. Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
Приміщення площею 7,7 м2 на 1-му поверсі адміністраФОП Тарно- 1 420
4
тивної будівлі, на балансі УДППЗ «Укрпошта» в особі Іванопольський
Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м.
Анатолій
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6. Визначення ринкової Пилипович
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Гідротехнічні споруди 3-х ставів загальною площею 4,3215 га ТОВ «Ека3 150
5
за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н,
Захід»
с. Похівка, які не ввійшли до статутного фонду СГВК «Богородчанський» під час приватизації. Визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Частина приміщення загальною площею 38,5 м2 (№ 218 – 8,7 м2, ФОП Тарно- 1 550
4
№ 219 – 8,4 м2, № 221 – 10,6 м2, № 223 – 10,8 м2 згідно з
польський
технічним паспортом) в будівлі, на балансі Прикарпатського на- Анатолій
ціонального університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Пилипович
Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 1. Визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення холу загальною площею 9,0 м2 на 1-му
ПП «Ради1 650
5
поверсі головного корпусу, на балансі Івано-Франківського на- кал»
ціонального технічного університету нафти і газу, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 03.02.2017
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, переможцями конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Габдрахманова, 1, що
перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 812,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 88,7 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі Управління поліції охорони
в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 971,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів.
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 31.01.2017
1. Частина димової труби площею 5,0 м2 (інв. № 385) за адресою: Луганська
обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
2. Група інвентарних об’єктів загальною площею 57,93 м2, а саме: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 51,26 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв. № 10300004) та частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 6,67 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, пров.
Клубний, 12. Переможець конкурсу – 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 25.01.2017
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для
техніки, площею 772,4 м2. 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 70. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 830 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для
техніки, площею 806,6 м2. 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий
Самбір, вул. Дністрова, 69. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 660 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, КТП площею
149,7 м2. 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул.
Дністрова, 78. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 450 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 33 площею 11,2 м2 на другому поверсі
будівлі. Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Мета проведення оцінки
– укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
– ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 15,5 м2 (службове приміщення №
3 цокольного поверху автовокзалу міжнародного автомобільного пункту «Краковець»). Львівська обл., Яворівський р-н., смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 740 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому
поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 730 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 826,9 м2 на першому,
другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ. «А-4») навчального
корпусу (прибудови). м. Львів, вул. Кушевича, 5. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності
– ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 050 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 37, 53, 35, 34, 33 та частини приміщень
№ 32, 36) загальною площею 214,13 м2 у приміщенні їдальні на першому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 820 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення апаратно-студійного комплексу телебачення
загальною площею 1 391,9 м2, а саме: № 73, 75, 76, 78 – 80, 121 – 125, 132, 133,
138 на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му поверхах будівлі літ. «Б-5» загальною площею
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1 347,1 м2 та вбудованих нежитлових приміщень № 121, 122 на 2-му поверсі будівлі
літ. «А-4» загальною площею 44,8 м2. м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 050 грн.
Нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 загальною площею 221,3 м2 на першому поверсі будівлі студентської їдальні. м. Львів, вул.
Кубійовича, 35а. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 915 грн.
Нежитлові приміщення № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 загальною площею
189,8 м2 на другому поверсі будівлі студентської їдальні. м. Львів, вул. Кубійовича,
35а. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу
– суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 915 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.
Частина нежитлових приміщень, підвалу та комірки загальною площею 21,9 м2
у будівлі географічного факультету. м. Львів, вул. Дорошенка, 41. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.
Будівля солодовні площею 765,2 м2 та будівля цеху повітряних зерен рису
площею 1 077,9 м2. Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул.
Львівська, 17б. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 560 грн.
Нежитлові напівпідвальні приміщення № 2, 3 загальною площею 193,2 м2. м.
Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ «Захід». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 975 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 20.01.2017
У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності по
об’єкту оренди – нежитлове приміщення першого поверху будівлі ВЗ Нова Рафалівка
ЦПЗ № 7, реєстровий номер 21560045.1800.АААЖЕЖ656, площею 35,4 м2, за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8, що
перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди не надійшло жодної заяви, конкурс вважати таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 03.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
приміщення (прохідна, літ. А-1), площею 49,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Павлюченка, 3, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс», з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 200 грн;
приміщення цокольного поверху гуртожитку № 2 площею 90,69 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Чорновола, 55а, що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та природокористування, з метою укладення договору оренди визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина нежитлового адміністративного приміщення площею 1,0 м2 за адресою: м.
Рівне, вул. С. Бандери, 14а, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Рівненській області, визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина нежитлового адміністративного приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 4, що перебуває на балансі Головного управління національної поліції в Рівненській області, з метою продовження договору оренди
визнано ФОП Буртасова В. П. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн;
приміщення навчального корпусу № 3 площею 1 070,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 56, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження договору оренди
визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки
– 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» площею 1 211,7 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», з метою укладення договору оренди визнано ППФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
частина приміщення гуртожитку площею 33,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Орлова, 40, що перебуває на балансі ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та
бізнесу», з метою укладення договору оренди визнано ППФ «Експерт-Рівне».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового службового приміщення
адмінбудинку загальною площею 35,73 м2, зокрема: п’ятий поверх адмінбудинку
– 31,8 м2, площі спільного користування – 3,93 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення другого поверху
будівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус № 5) площею 3,6 м2, літера «А»,
позиція 2-23 (хол), за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.01.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового службового приміщення
адмінбудинку загальною площею 54,83 м2, зокрема: приміщення п’ятого поверху
адмінбудинку – 45,4 м2, площі спільного користування – 3,93 м2 та прохідний коридор між двома приміщеннями – 5,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за
адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, визнано ТОВ «ЕКФ «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки
– 1 650 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 3, літера «В», позиція 2-17 (вестибуль) площею
1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 550 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення (поз. 43) першого поверху
адмінбудинку площею 1,0 м2 та частки площ спільного користування – 0,63 м2 на
першому поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС у Тернопільській області,
що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській області, за
адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 550 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина холу (поз. XVIII) площею 2,0 м2 та частки
площ спільного користування – 1,26 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головного
управління ДФС у Тернопільській області, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль визнано
ТзОВ «Фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень адміністративного будинку загальною площею 165,59 м2, а саме: позиції 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6,
1-7, 1-13, 1-14, І, ІІ, ІІІ, частина позиції 1-8 площею 16,84 м2 та частина позиції 1-4
площею 17,95 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Тернопільській області, за адресою: вул. Олега Ольжича, 5а, м. Заліщики, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою про-
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довження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина зовнішнього фасаду адміністративної
будівлі загальною площею 12,35 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано ТзОВ «Фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 31.01.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Мета провемісцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк Переможець
з/п
конкурсу дення оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-86, 0-87, 0-129 на
цокольному поверсі різноповерхової (1-8) адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею
265,8 м2 за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан,
2, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. (057) 712-46-43, 712 15-61
2 Нежитлові приміщення – буфет на першому поверсі
(площею 97,0 м2) та підвальне приміщення (площею
7,7 м2) у триповерховій будівлі навчального корпусу
(інв. № 10314095, літ. «А-5», пам’ятка архітектури),
реєстровий номер майна 21188157.1.ТОЧВФГ002,
загальною площею 104,7 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Сумська, 18/20, на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157 тел. 731-17-11
3 Частина складу, інв. № 10330045, літ. за тех. паспортом
«Б», реєстровий № 38631015.39.ШХРСЮЖ623, загальною
площею 130,4 м2 за адресою: Харківська обл.., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Південновокзальна,
45, на балансі Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області,
ідентифікаційний номер 38631015, тел. 700-41-44
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 2-му поверсі 3-поверхової виробничої будівлі корпусу № 4
загальною площею 37,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-0172, 702-99-82
5 2-поверхова адміністративно-виробнича будівля корпусу
№ 18 загальною площею 1 078,78 м2, а саме: кімн. №
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
на 2-му поверсі загальною площею 473,12 м2; кімн. №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22 на 1-му поверсі загальною площею 415,23 м2;
кімн. № 11, 21, 23, 24, 25, 26 на 1-му поверсі загальною
площею 190,43 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія
Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар»,
14308730, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му поверсі
2-поверхового промислового приміщення, інв. №
70737, літ. Б-2, загальною площею 338,2 м2 за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького,
30/5, на балансі ДП «Орган з сертифікації УкрНДІМетСЕРТ», 19471771, тел. (057) 738-30-68, 738-02-47
7 Нежитлові приміщення – частина торгового залу №
48д (S=37,4 м2) та підсобна № 49 (S=6,0 м2) у підвальній частині адміністративного будинку ДП «Харківський
національний академічний театр опери та балету ім.
М. В. Лисенка» загальною площею 43,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 25, на балансі ДП «Харківський будинок грамплатівок» Департаменту культури і
туризму Харківської обласної державної адміністрації,
04807811, тел. (057) 750-61-05

1 750/4

2 000/4

ТОВ БГ
Визначен«Співдруж- ня вартості
ність»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
Агентство Визначен«Схід»
ня вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2 500/5

ФОП Мокров О. П.

1 600/3

ТОВ «СВК»

1 800/4

1 800/5

1 600/5

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
ДАК «НМАЦ» Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ПП
«Радикал»

ПП
«Радикал»

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

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 02.02.2017
Об’єкт: частина холу площею 1,5 м2 на першому поверсі головного навчального
корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, що перебуває на балансі
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 070 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’єктів державної
власності, що відбувся 26.01.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
– приміщення площею 30,1 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області,
за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36 визнано ТОВ «Поділля
– Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 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 продовження договору оренди
– частини холу площею 9,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального центру, що
обліковується на балансі Управління МВС України в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 9 визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
що відбувся 02.02.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
– приміщення загальною площею 36,0 м2 у будівлі кафе № 3, що обліковується на
балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька
обл., м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 11є визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 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 укладання договору оренди – приміщення площею 19,4 м2 у будівлі кафе «Офіцерське», що обліковується на балансі
Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький,
вул. Майборського, 10 визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 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 для надання
послуг з оцінки майна, що відбулися 26.01.2017
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: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 101,3 м2 за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 2 000 (дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
Відповідно до абзацу першого пункту 1 розділу V Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, та у зв’язку з тим, що на конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності
– суб’єктів господарювання, для надання послуг з оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – лазні, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь» (Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14), з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні та об’єкта незавершеного будівництва державної власності – двоквартирного
житлового будинку (пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н,
Чернівецька обл.) з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні не надійшло жодної заяви, конкурси вважати такими, що не відбулися.

соутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 403, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Горбенко
Валерій Дмитрович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання роботи – 7 календарних днів, вартість послуг – 2 000 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень їдальні на першому
поверсі двоповерхової будівлі площею 82,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський художньо-технічний коледж. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Сумгаїтська, 13, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук Тетяна Михайлівна. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3
календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень у виробничій будівлі
відділення поштового зв’язку загальною площею 67,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. 40-річчя Перемоги, 14, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Редчиць Сергій Михайлович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 730 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове напівпідвальне приміщення їдальні технікуму 5-поверхового навчального корпусу № 4 площею 446,5 м2; частина приміщення навчального корпусу № 4 площею 16,4 м2; частина приміщення навчального
корпусу № 3 площею 13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський політехнічний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна/Дашковича, 226/62, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Шендрик Світлана
Вікторівна. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 735 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 06.02.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,03 м2, частина технічного поверху навчального корпусу № 1 площею 5,64 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі площею 145,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РУШ». Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень третього поверху чотириповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною площею 19,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського (Енгельса), 131, м. Звенигородка,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Савченко Олександр Васильович.
Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 990 грн.
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 05.10.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 66,9 м2
будівлі складу А-1, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, вул. 1 Травня, 179 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 111,6 м2 будівлі магазину, що перебувають на
балансі ДП «Шабалинівський спиртовий завод», за адресою: Чернігівська обл.,
Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 16а (вартість виконання робіт з
оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
гаражі загальною площею 552,8 м2, що перебувають на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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 25.01.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 20,44 м2 будівлі спального корпусу (А-5), що
перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 19,91 м2 будівлі спального корпусу (А-5), що
перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 20,8 м2 будівлі ресторану та адмінприміщення (А1-2), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби,
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 955 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення адмінбудівлі загальною площею 27,22 м2, що перебувають на балансі філії «Військторг» Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів,
15 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 065 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
204,4 м2 корпусу № 5/2 (столярна майстерня), що перебувають на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул.
Стрілецька, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 075 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Пеком» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 38,9 м2 другого поверху будівлі допоміжних послуг (Б2), що перебуває на балансі Академії державної
пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 065 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 30.01.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху
відділення поштового зв’язку з окремим входом вбудовано-прибудованого до
14-поверхової житлової будівлі загальною площею 83,2 м2. Найменування балан-
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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 25.01.2017
Термін виВартість виконання,
Назва об’єкта
Адреса об’єкта СОД – переконання робіт,
Площа, м2
календарних
оцінки
оцінки
можець
грн
днів
Нежитлове при51,4
м. Київ, просп. ФОП Острик Т. В.
3
3 470
міщення
А. Глушкова, 6
Частина не1,5
м. Київ, вул. ФОП
3
3 150
житлового приФізкультури, 1 Щаслива Н. З.
міщення
Нежитлове при37,6
м. Київ, вул. ТОВ «КП «Оріяна»
3
3 400
міщення
Гарматна, 2
Частина не9,0
м. Київ, вул. ФОП
3
3 280
житлового приМедова, 1
Щаслива Н. З.
міщення
Нежитлове при323,1
м. Київ, пров. ФОП
2
4 000
міщення
Червоноармій- Рябченко О. М.
ський, 3
Асфальтований
134,0
м. Київ, пров. ФОП Острик Т. В.
3
3 800
майданчик
Червоноармійський, 3
Частина не6,0
м. Київ, просп. ПП «Експерт3
3 300
житлового приКомарова, 1 Аналітик»
міщення
Нежитлове
6,0
м. Київ,
ФОП
3
3 500
приміщення –
вул. А. Янге- Щаслива Н. З.
об’єкт культурної
ля, 3
спадщини
Нежитлове при175,5
м. Київ,
ПП «Експерт3
4 000
міщення
вул. Дерево- Аналітик»
обробна, 3
Нежитлове при18,0
м. Київ, вул. П. ТОВ «КП «Оріяна»
3
3 350
міщення
Лумумби, 17
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