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засновано у вересні 1993 року

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

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-2) загальною площею 234,8 м2; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною
площею 393,0 м2; нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта (в1);
огорожа (1-4) за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127, що перебувають на балансі Самбірського управління водного господарства. Приватизовано фізичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 286 545,19 грн, у т. ч. ПДВ – 47 757,53 грн.

Одеська область
Частина будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу загальною площею 716,7 м2, що становить
346/1000 частин загальної площі об’єкта нерухомого майна, за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 26. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні,
за 679 100,00 грн, у т. ч. ПДВ – 113 183,33 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.01.2018 № 114)

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Волинська область
Гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2 за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Волинській області (код за
ЄДРПОУ 02359662).

Львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9’, 10, 11, 12, 13, 14,
22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 89,4 м2 на 1-му поверсі будівлі А-2 за адресою: 81500, Львівська
обл., Городоцький р-н, м. Городок, майдан Гайдамаків, 25-26, що перебувають на балансі Городоцької
районної державної адміністрації Львівської області (код за ЄДРПОУ 04056463).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (ЄМК)
hh Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод алюмінієвої
фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ: 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.72
оптова торгівля металами та металевими рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39
надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.
Відомості про об'єкт: на балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не обліковуються.
Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє. На
балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85517 од., з них 85513 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання не змонтоване та не введене в експлуатацію),
4 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з
моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
zz Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
звіту про фінансові результати, (тис. грн)
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Оборотні активи (усього)
Вартість активів
Власний капітал (усього)
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
Чистий фінансовий результат (збиток)
Рентабельність, %

2015 рік

2016 рік

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та
розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва
з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

2017 рік
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Рентабельність не розраховується, оскільки
діяльність підприємства збиткова

Кількість та склад робочих місць – 2, у т. ч.: директор, головний бухгалтер.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 486 647 646,00 грн. ПДВ – 97 329 529,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 583 977 175,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення
на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від
дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта погашення боргів із
заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що склалась станом
на 30.06.2017, а саме: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 502,00 тис.
грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 36,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 49,00 тис. грн, поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з оплати праці – 157,00 тис. грн.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта погашення боргів із
заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 30.06.2017 до дати підписання акта передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних
норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення на підставі правонаступництва
прав і обов’язків приватизованого підприємства.
7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 58 397 717,52 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168,
МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 02.03.2018,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення
площею 1 023,5 м2.
Адреса об'єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код за ЄДРПОУ 01423079,
адреса: 82400, м. Стрий, вул. Шевченка,179/207.
Відомості про об'єкт: підземне складське приміщення загальною площею 1023,5 м2 (колишній об’єкт
цивільної оборони). Фундамент – бетонні блоки, стіни – бетонні блоки, перегородки цегляні; перекриття
залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві; висота приміщень – 2,7 м; інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне
пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 238 865,00 грн, ПДВ – 47 773,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 286 638,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 28 663,80 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в
оренді згідно з договором оренди (до 2045 року).
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту
зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем
після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок № 37316080000840
в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.02.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 23.02.2018, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об'єкта: адміністративно-господарське приміщення загальною площею 65,3 м2
(будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11.
Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного господарства, код за
ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об'єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною площею 65,3 м2 (будівля
літ. А-І) – окремо розташована, одноповерхова, кам’яна будівля, у т. ч. підвал (погріб) площею 20,6 м2.
Об’єкт забезпечений електропостачанням та пічним опаленням, в підвалі (погребі) є лише електропостачання. Технічний стан об’єкта – задовільний. Група капітальності – ІІІ. Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0722 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського
міжрайонного управління водного господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0210.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 159 148,80 грн. ПДВ – 26 524,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизація без урахування ПДВ  – 132 624,00 грн, у т. ч.: земель-



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

на ділянка – 49 071,00 грн, адміністративно-господарське приміщення (будівля
літ. А-І) – 83 553,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 15 914,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю
аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права власності на
об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 02.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяви на участь у аукціоні – 26.02.2018.
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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 08.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних. Товарна біржа «Українська
міжрегіональна спеціалізована», тел. +38(044) 337-23-61, (044) 337-23-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об'єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об'єкт: будівля одноповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності,
1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де знаходиться
майстерня площею 46,1 м2 та гараж площею 49,7 м2, та прибудови, де знаходиться
гараж, площею 20,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 224 073,00 грн. ПДВ – 44 814,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420 в ДКСУ,

м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після
підписання акта передачі об’єкта згідно з чинним законодавством України здійснити
заходи щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 02 березня 2018 року, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.02.2018 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 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі на
електронну адресу: putb@ pfg.if.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати 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 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з
8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики
hh Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів
з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од.
Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства
зберігаються на орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу
діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Станом на 30.09.2017 кредиторська за-

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

Продаж об’єктів групи Д
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної форми
власності
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 рік.
Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі: 12,6 x 53,0 м та прибудова 3,3 x 7,0
м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу ФБС 24-5-6
у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна цегла під
розшивку швів, перегородки цегляні неоштукатурені, дверні та віконні перемички – з/б,
перекриття – з/б, плити розмірами 6,0 x 1,2м, дах двоскатний, покрівля з азбоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна стяжка; двері, вікна відсутні. Інженерні
комунікації до будівлі не підведені. Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн. ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення
об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше відчуження
об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після
спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації 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; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 02 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 р. до 16.00.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва
державної форми власності
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу
на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
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боргованість становить 199,5 тис. грн; дебіторська заборгованість – немає; непокритий
збиток минулих років – 496,6 тис. грн; обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним
значенням і становить (–) 3,1 тис. грн; баланс активів і пасивів – 196,4 тис. грн.
За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн.
ПДВ – 1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати;
перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складеться на дату купівлі-продажу
відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 36 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не
виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до
покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ ФДМУ по
Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,
Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 19.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку розміром
по осях 29,1м х 24м, облаштована підвальним приміщенням із бетонною підлогою та
стінами і перегородками із фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого
поверху. Стіни знаходяться в незадовільному стані через кришення і осипання цегли.
Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях становлять 27 х 24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття.
Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли.
Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 455,00 грн. ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 2 березня 2018 року, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 р. до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044)
337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
hh Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний
житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної
державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремостоячий п’ятиповерховий
житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею 4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590 м3, група капітальності – ІІІ.
Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині
міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершенного будівництва перебуває в
занедбаному стані, початок його будівництва – понад 25 років тому, припинений

будівництвом в 1997 році. Будівля розташована в периферійній частині міста, на
відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямі обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Усього в будівлі наявні 4 входи.
Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких розташовані в
торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність об’єкта: до 38 %.
Під час добудови ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт
забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 613 300,00 грн (один
мільйон шістсот тринадцять тисяч триста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 322 660,00 грн
(триста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 935 960,00 грн
(один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку.
3. 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.
4. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт незавершеного
будівництва.
5. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації.
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-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років
з моменту придбання його покупцем.
8. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
9. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
10. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності.
11. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню.
12. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю
для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання
умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 193 596,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 лютого 2018 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
hh Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком
готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з двох поверхів
та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не
огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий
номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 223 419,00 грн без
урахування ПДВ у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн без
ПДВ, ціна земельної ділянки – 22 562,00 грн без ПДВ.
ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони здоров’я
з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним
законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 22.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ЧЕРHІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності – незавершеного будівництва лазні-пральні
на 20 місць разом із земельною ділянкою, на якій вона
розташована
hh Назва об'єкта: незавершене будівництво лазні-пральні на 20 місць разом
із земельною ділянкою, на якій вона розташована.
Адреса: Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Балансоутримувач: ПАТ «Блок Агросвіт».
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля із силікатної цегли на чотири входи
загальною площею 363,64 м2 (корисна – 298,5 м2). Фундамент будівлі виконано із
бетонних блоків в два ряди. Будівля складається з двох приміщень: лазні розміром
15,6 х 14 м та пральні розміром 14,5 х 16 м, які примикають одне до одного з уступом.
Дах будівлі шатровий, вкрито шифером. Над віконними отворами закладені віконні
перемички. До лазні примикає прибудова басейну із силікатної цегли, що частково
перекритий бетонними плитами, без даху розміром 5 х 5 м на фундаменті із бетонних блоків в 4 ряди. Санітарно-технічні та електричні пристрої відсутні. Територія не
огороджена, комунікації до будівлі не підведені, на вулиці прокладені електричні мережі, газопровід та водопровід, але дані про їх потужність і можливість підключення
відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1545 га; кадастровий номер
7421755700:01:002:0416. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Вид використання: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ – 69 001,62 грн,
у т. ч. ціна земельної ділянки – 30 343,80 грн, об’єкта незавершеного будівництва –
38 657,82 грн, ПДВ – 13 800,32 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
82 801,94 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 36 412,56 грн, об’єкта незавершеного будівництва – 46 389,38 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець визнає
самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового
призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 8 280,19 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01 березня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 05 березня 2018 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 року за № 1147/27592.
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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) та в РВ ФДМУ по Чернігівській області
за адресою:14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх,
каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.

Управління конкурсного продажу,
т. 200-35-29

Продаж об’єктів групи Е
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності – державної частки у статутному капіталі ТзОВ
«Липчанблок» розміром 22,5 %
hh Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415; Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 гривень.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.
zz Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність діяльності, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2015 р.
34584,5
-4,320
475,2
(637,2)
147,5

2016 р.
34227,1
-6,600
-301,7
(776,9)
117,7

9 місяців 2017 р.
33801,4
-1,492
-897,0
(595,3)
399,1

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку, с. Липча,
у. Полінець загальною площею 2,8 га для розташування виробничої бази та в орендному користуванні земельна ділянка під кар’єром загальною площею 9,324 га.
Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 246 536,00 (один мільйон двісті
сорок шість тисяч п’ятсот тридцять шість грн 00 коп.) гривень.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений
договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у
здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача
в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині
3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25% 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 державою-агресором, 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 було 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».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі у 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.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі у аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, вноситься на р/р № 37182500900001
в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
згідно з ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення платежу: «Реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок»;
грошові кошти в розмірі 124 653,60 (сто двадцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят три
грн. 60 коп.) гривень, що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310. Призначення платежу: «Внесок грошових
коштів у розмірі 10 % початкової ціни з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок».
Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах гос-
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подарських 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 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь в аукціоні приймаються з дня публікації інформаційного повідомлення у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю з 8.00 до 15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 лютого 2018 р. до 17.00.
Аукціон буде проведено 23 лютого 2018 р. об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державної частки у статутному капіталі
спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю на аукціоні
hh Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного
підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – СП ТОВ «КЕРАМНАДРА»), що становить 51 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Чіпі, 3, тел./факс (03141) 4-31-28.
Код за ЄДРПОУ 20449073.
Розмір статутного капіталу: 362 000 (триста шістдесят дві тисячі) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 08.12 – добування піску, гравію, глин і каоліну.
Номінальна вартість державної частки: 184 707 (сто вісімдесят чотири тисячі
сімсот сім) гривень.
Початкова ціна продажу державної частки: 5 197 920 (п’ять мільйонів сто
дев’яносто сім тисяч дев’ятсот двадцять) гривень.
Земельні ділянки:
1. Земельна ділянка площею 0,7380 га за адресою: м. Берегове, вул. Аронь Яноша,
23, для обслуговування будівництва, перебуває в користуванні СП ТОВ «КЕРАМНАДРА»
на підставі договору купівлі-продажу будинку від 12.10.1994. Цільове призначення земельної ділянки – будівництво і обслуговування будинку. Нормативно-грошова оцінка
земельної ділянки – 244 160,40 грн.
2. Земельна ділянка площею 0,41 га за адресою: Закарпатська обл., Берегівський
р-н, с. Мужієво перебуває у користуванні на підставі договору оренди від 25.01.2010.
Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування будівель та приміщень.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки – 1 076 324,00 грн.
3. Земельна ділянка площею 1,09 га за адресою: Закарпатська обл., Берегівський
р-н, с. Мужієво перебувала у користуванні СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» на підставі договору з
Мужієвскою сільською радою до 21.01.2017. Цільове призначення земельної ділянки – для
складування каолінових порід. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки – 27960,57
грн. Зазначену земельну ділянку було вилучено у Мужієвскої сільради під час дії договору
та передано ДП «Берегівське лісове господарство». За інформацією СП ТОВ «Керамнадра», на даний час отримано розпорядження Закарпатської обласної адміністрації щодо
виготовлення технічної документації для укладення договору оренди. Розмір орендованої
земельної ділянки буде зменшено до 0,4 га (площа, на якій відсутні лісові насадження,
та розміщені штольня шахти та дробарка зі складовим майданчиком; на інший частині
ділянки знаходиться ліс, оформлення оренди якого потребує іншого порядку).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів
та платежів: обсяги відходів, утворених у 2017 р., – масла та мастила моторні 0,45
т; брухт чорних металів – 0,15 т; шини зіпсовані – 0,2 т; матеріали фільтрувальні забруднені (відпрацьовані фільтра масляні) – 0,0015 т; матеріали обтиральні забруднені
(промаслене ганчір’я) – 0,01 т.
Сума сплати екологічних зборів та платежів у 2017 р.– 562,08 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
zz Показники економічної діяльності товариства за останні три роки
та останній звітний період
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.

2015 р.

2016 р.

4440
14,7
3178
653
5694

5036
26,3
4337
1326
7907

5525
17,5
4798
968
7272

9 місяців
2017 року
6425
1,7
4664
107
4093

zz Показники господарської діяльності товариства
станом на 01 жовтня 2017 року
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
45
2061
2181 (51,4%)
511
1699

Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» буде проведено у Фонді державного майна України 22 лютого
2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 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 із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
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 державою-агресором, 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 Фонду державного майна України від 22
травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня
2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 16 лютого 2018 р. до 16.45.
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 органі управління відповідного
суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені
зобов’язання щодо:
збереження основних видів діяльності СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» протягом не менше
ніж п’яти років (ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна»);
недопущення звільнення працівників СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України), протягом 6 місяців від дня переходу до нього
права власності (ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного майна»);
забезпечення соціальних гарантій працівникам товариства згідно з вимогами
колективного договору;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства
до користування об’єктом.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки
у статутному капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який вноситься на
рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО
820172, код ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний внесок для
прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі СП ТОВ
«КЕРАМНАДРА», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у
статутному капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА», що становить відповідно 519 792,00 грн
(п’ятсот дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні), 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 СП ТОВ «КЕРАМНАДРА», одержувач – Фонд державного майна України.
zz Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті
Реєстраційний
внесок у сумі
17,00 гривень
(за курсом
Національного
банку України
на день сплати
реєстраційного
внеску)

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний
внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі
СП ТОВ «КЕРАМНАДРА»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the registration payment
for the participation in the competition on a
sale of the state share in the authorized capital
of LLC «KERAMNADRA»

31 січня 2018 року
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відомості
приватизації

zz Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової
ціни продажу з продажу державної частки у статутному капіталі СП ТОВ
«КЕРАМНАДРА»
Грошові кошти у
розмірі 10 % від
початкової ціни
продажу державної
частки у статутному
капіталі СП ТОВ
«КЕРАМНАДРА»,
що становить відповідно 519792,00 грн
(за курсом
Національного банку
України на день
сплати)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: внесок грошових
коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному
капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА»

Receiver: The State Property Fund of
Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the deposit of funds
in the amount of 10% of the initial price
of sale of the state share in the authorized
capital of LLC «KERAMNADRA»

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 СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» 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 СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» за запропонованою ціною особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з
кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА».
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 СП ТОВ «КЕРАМНАДРА», 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
номера квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за державну
частку у статутному капіталі СП ТОВ «КЕРАМНАДРА», 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 СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» подано заяву від одного покупця зазначена частка може
бути продана безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але
не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з СП ТОВ «КЕРАМНАДРА» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, 3.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-33-67
у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» на аукціоні
hh Найменування: державний пакет акцій приватного акціонерного
товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 (два мільйони
п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) шт., що становить
38,01 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла Черкаської обл., 20708, тел. (04733)
4-33-54.
Код за ЄДРПОУ 31982410.
Розмір статутного капіталу: 6 729 095 (шість мільйонів сімсот двадцять дев’ять
тисяч дев’яносто п’ять) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.
Номінальна вартість пакета акцій: 2 558 561 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім
тисяч п’ятсот шістдесят одна) гривня.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 3 776 000,00 (три мільйони сімсот
сімдесят шість тисяч) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 1,4375 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла Черкаської
обл., 20708.
Цільове призначення земельної ділянки: під промисловість.
Правовий режим земельної ділянки: оренда, термін дії договору – до
01.11.2051.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 2 114 131,84 грн.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності): азоту
оксиду – 0,033 т; вуглецю окис – 0, 006 т; циклогексанон – 0,002 т; двоокис вуглецю –
19,215 т. Сплачено екологічного збору – 111,39 грн. Утилізація відходів: ТПВ – 0,80 т,
макулатура – 133 кг. Сплачено за утилізацію – 549,57 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
zz Показники економічної діяльності приватного акціонерного товариства
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.
8811
0
-15645
-4846
6516

2015 р.
11757
0
-19157
-4490
8141

2016 р.
10954
0
-21641
-2484
5599

9 місяців 2017 р.
10242
0
-22292
-651
1510

zz Показники господарської діяльності приватного акціонерного товариства
станом на 01.10.2017
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
27
6496
51
78
32534

Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 (два мільйони п’ятсот
п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) шт., що становить 38,01 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного
майна України 28 лютого 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, к. 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 із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
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 державою-агресором, 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 Фонду державного майна України 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 термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 лютого 2018 року
до 18.00.
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах
яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення»;
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10
і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до
дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється
шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній
біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному
друкованому органі.
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 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 державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять)
гривен, 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 державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-МедикоСміла», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла», що становить відповідно 377 600 (триста сімдесят сім тисяч шістсот) гривень, 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 державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-МедикоСміла», одержувач – Фонд державного майна України.
zz Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті:
Реєстраційний внесок
у сумі 17,00 грн
(за курсом Національного банку України на
день сплати реєстраційного внеску)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127,
м. Київ, Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний
внесок для прийняття участі у аукціоні з
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства приватного акціонерного товариства «ТюменьМедико-Сміла»

Receiver: The State Property Fund of
Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the registration
payment for the participation in the
competition on a sale of the state block
of shares Privat stock company «TyumenMediko-Smela»

zz Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Тюмень-Медико-Сміла» в іноземній валюті:
Грошові кошти у розмірі
10 % від початкової ціни
продажу державного
пакета акцій приватного
акціонерного товариства
«Тюмень-Медико-Сміла»,
що становить відповідно
377 600 (триста сімдесят
сім тисяч шістсот) гривень
(за курсом Національного банку України на день
сплати)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової
ціни продажу державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства
«Тюмень-Медико-Сміла»

Receiver: The State Property Fund
of Ukraine
Address: 18/9 Generala Almazova
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: the deposit of
funds in the amount of 10% of the initial
price of a sale of the state block of
shares Privat stock company «TyumenMediko-Smela»

Порядок проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто
з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» 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 пакет
акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» за запропонованою ціною, особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну
згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Тюмень-Медико-Сміла».
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за пакет
акцій 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 пакет
акцій, 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 державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» подано заяву від одного покупця
зазначений пакет акцій може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Тюмень-Медико-Сміла»
можна у робочі дні за його місцезнаходженням: вул. Мазура, 24/4, м. Сміла, Черкаська обл., 20708.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту
підготовки та продажу об’єктів приватизації за телефонами: (+38044) 200-36-56,
200-35-29, 200-33-67 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні –
з 9.00 до 16.45).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Нежитлові приміщення, а саме: нежитлове приміщення – 6,0 м2 на 1-му поверсі
Данила Галицького », 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34 та нежитлове приміщення – 6,0 м2 на 3-му поверсі будівлі під літерою «Б-3»
нового аеровокзалу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна вартість майна за незамісцезнаходження
мер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Інформація
м. Львів,
12,0
364 600,00
відсутня
вул. Любінська,168
станом на 31.12.2017

максимально можмета використання
ливий строк оренди
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (продаж сувенірної продукції)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 02546996, Вище професійно гірничо-будівельне училище,
і науки України
вул. Космонавтів, 10, м. Горішні Плавні, Полтавська обл.,
39800, тел. (0534) 87-50-91

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення холу на 1-му поверсі будівлі гуртожитку Вищого професійного гірничобудівельного училища; нежитлове приміщення холу на 1-му поверсі будівлі навчально-виробничого
корпусу Вищого професійного гірничо-будівельного училища

місцезнаходження

02546996.1.ЖМДХВН008; вул. Космонавтів, 10,
02546996.1.УММЕЮУ007 м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 39800

загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2,5;
35 420,00
2 роки 11 місяців Розміщення кавового апарата
2,5

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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
22554101, НУ «Острозька академія», 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінар- Частина приміщення будівлі
–
Рівненська обл.,
20,4
76 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
і науки України
ська, 2, тел. (03654) 2-29-49
адміністративно-господарської частини
м. Острог, вул. Секрім продажу товарів підакцизної групи
мінарська, 2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 05537555, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно- Нежитлове приміщення 05537555.1.КАНХДЮ007 Сумська обл., м. Конотоп,
52,2
109 930,00
2 роки 364 дні
Розміщення швейного виі науки України
технічне училище», 41612, м. Конотоп, вул. Будівельників, 24, тел. (097) 569-88 41
вул. Будівельників, 24
станом на 30.11.2017
робництва
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
водних ресурсів
України

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

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

01038594, Харківське обласне управління вод- Об’єкти нерухомого державного майна, інвентарний номер 10310002, а саме: одноповерхова нежитлова виробнича
них ресурсів, 61145, м. Харків, вул. Космічна,
будівля прохідної літ. «А-1» – 22,8 м2; одноповерхова нежитлова виробнича будівля складу літ. «Б-1» – 225,1 м2;
21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, тел. (057) 701-01-83 одноповерхова нежитлова виробнича будівля складу з допоміжними будівлями та спорудами літ. «В-1» – 304,4 м2

31 січня 2018 року

реєстровий номер майна

місцезнаходження

01038594.401.УСЛЖЧУ228

Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9

вартість майна за
загальна
максимально можнезалежною оцінмета використання
площа, м2
ливий строк оренди
кою, грн
552,3
455 500,00
5 років
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

№ 10 (1134)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

вартість майна за
загальна
максимально можнезалежною оцінмета використання
площа, м2
ливий строк оренди
кою, грн
2 Міністерство освіти
00493741, Харківський національний технічний Частина холу № 9 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу, інв.
–
м. Харків, вул. Різдвя4,0
40 000,00
1 рік
Розміщення торгової точки з продажу
і науки України
університет сільського господарства імені Петра 103289630, пам’ятка архітектури
на, 19
натуральної меленої кави в форматі
Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських,
«кава з собою» у вигляді стійки з
44,тел.: (057) 700-39-14, 700-38-89
продавцем
3 Міністерство освіти
00493741, Харківський національний технічний Частина холу № 3 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу, інв.
–
м. Харків, вул. Мироно4,0
40 000,00
1 рік
Розміщення торгової точки з продажу
і науки України
університет сільського господарства імені Петра 103289626, літ. А-3, пам’ятка архітектури
сицька, 92
натуральної меленої кави в форматі
Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських,
«кава з собою» у вигляді стійки з
44, тел.: (057) 700-39-14, 700-38-89
продавцем
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і науки 35219930, Херсонська державна морська академія, 73000, м. Херсон, Частина нежитлового примі–
м. Херсон, просп. Ушакова, 20
Розміщення банкомата
2,0
21 392,00
2 роки 11 місяців
України
просп. Ушакова, 20, тел. (0552) 49-59-02
щення на 1-му поверсі будівлі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного Приміщення на 1-му
вул. Каштанова, 30,
108,4
130 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугоі науки України
університету садівництва, вул.Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
поверсі будівлі
м. Умань, Черкаська обл.
вування та ремонт автомобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
Приміщення будівлі їдальні
–
Чернівецька область, м. Сторожи(літ. А-І)
нець, вул. Видинівського, 62/1
Нежитлові приміщення будівлі
–
м. Чернівці, вул. Руська, 198
(літ. В) та прибудова (літ. В’)
найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
166,7
557 444,00
На 2 роки 364 дні
станом на 30.09.2017
656,6; 107,4 3 828 563,00; 728 719,00
На 2 роки 364 дні
станом на 31.10.2017

мета використання

00275990, Сторожинецький лісовий коледж, 59000, Чернівецька обл., м. СтоРозміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і
рожинець, вул. Крейтера, 1, тел.: (0235) 2-11-75, 2-16-51
надає послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
03072626, Чернівецьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного вихоРозміщення комунального позашкільного навчального закладу спортивного
вання та спорту Міністерства освіти і науки України, 58000, м. Чернівці,
профілю
вул. Б. Хмельницького, 47, тел.: (0372) 55-77-02, 52-33-47
3 Міністерство внутріш- 40112390, Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області, 58023, Частина приміщення (2-16)
–
м. Чернівці, вул. Руська, 248м
10,0
95 044,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: відділення банку (7,0 м2); термінала самообслуговування (3,0 м2)
ніх справ України
м. Чернівці, вул. Руська, 248м, тел. (0372) 54-93-77
на 2-му поверсі будівлі літ. Т
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2 Міністерство культури України

02497720, Державне підприємство Український державний науководослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя,
01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел. (044) 285-40-70
02214188, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд.1-3/11, тел. (044)
279-07-92

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 4-му
поверсі будівлі

3 Державне космічне агентство
України
4 Міністерство освіти і науки України

14309669, ДП Виробничого об’єднання «Київприлад», 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 2, тел.(044) 456-38-48
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 235-90-18

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 4-му
поверсі корпусу № 24
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі навчального корпусу
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 1-го поверху будівлі навчального корпусу

5 Міністерство освіти і науки України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
даху головного корпусу академії

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн
02497720.1.АААДДЛ215 м. Київ,
519,7
11 959 000,00
бульв. Л. Українки, 26
станом на 30.11.2017

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02214188.1. АААДДЛ433 м. Київ, вул. Городецького, буд.
1/3-11
–
–
–

м. Київ, вул. Гарматна, 2
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14
м. Київ, вул. Пирогова, 9

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса

5,0

295 000,00
станом на 30.11.2017

2 роки 11 місяців

18,9

268 300,00
станом на 31.10.2017
37 690,00
станом на 31.10.2017
37 690,00
станом на 31.10.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і чотирьох антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення офіса

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

2, 0
2, 0

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про скасування конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

За результатами засідання конкурсної комісії щодо передачі в оренду нерухомого
державного майна, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/18,
що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), скасовано наказ регіонального
відділення від 23.08.2017 № 304-п «Про оголошення конкурсу».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниці про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниці, адреса:
21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Об’єкт № 1: частина нежитлових приміщень загальною площею 94,7 м2
на 1-му поверсі будівлі № 50 військового містечка № 101 за адресою: Вінницька
обл., м. Гайсин, вул. Соборна, 44, що перебувають на балансі КЕВ м. Вінниці.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 2 604,93 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
грудень 2017 року.
 Об’єкт № 2: нежитлове приміщення площею 29,8 м2 будівлі № 1 військового містечка № 25 за адресою: м. Вінниця, просп./вул. Коцюбинського/Бевза, 60/1,
що перебуває на балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 685,50 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
грудень 2017 року.
 Об’єкт № 3: частина нежитлових приміщень загальною площею 176,9 м2
будівлі № 22 військового містечка № 100 за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин,
вул. 1 Травня, 64, що перебувають на балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 4 157,61 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди –
грудень 2017 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою
розміщення: об’єкт № 1 на площі 23,7 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів та на площі 71,0 м2 – кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи; об’єкт № 2 – громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності; об’єкт № 3
на площі 20,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів та на площі 156,9 м2 – кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря без вимог щодо його компенсації; компенсація витрат за виконан-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – будівля
дизельної і трансформаторної (літ. А, а) загальною площею 59,2 м2, що перебувають на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, хутір Федьківка, урочище
«Федьківське», 1а. 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: vinnytsia@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.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: первісна – 4 603,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – окремо індивідуально визначене майно: будівля трансформаторної підстанції (літ. А)
загальною площею 42,0 м2, інв. № 204-60, 1995 р. п.; електрощит, інв. № 204348, 1995 р. в. та башта Рожновського, інв. № 71, 1992 р. п., що перебувають на
зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, урочище «Набережне», 1а.
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: vinnytsia@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: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2016: первісна – 5 316,45 грн, залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення № 5 загальною площею 106,8 м2 у будівлі гаража літ. «Б», запасні частини
1550 од., матеріали 3101 од. та МШП 2121 од., що перебувають на балансі ПрАТ
«Вінницьке АТП – 10554». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Максимовича, 21. 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: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
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по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: приміщення № 5 гаража: первісна – 8 492,44 грн, залишкова – 2 410,68 грн; запасні частини 1550 од. – 1 235,16 грн;
матеріали 3101 од. – 7 351,17 грн; МШП 2121 од. – 16 509,72 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля лазні загальною площею 71,3 м2, яка під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ліквідованого СВАТ «Гонорівське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н,
с. Гонорівка, вул. Центральна, 2. 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: vinnytsia@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: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2004: первісна – 35,30043 тис. грн, залишкова – 0. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – лазня з обладнанням, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
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: vinnytsia@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: 1 будівля; 1 котел. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.04.2017: вартість за незалежною оцінкою – 61,89120 тис.
грн з ПДВ. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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

ня незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж
одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного
майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо
гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з
виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ м. Вінниці за адресою: 21007,
м. Вінниця вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Телефон для довідок: (0432) 27-83-98.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
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 14.02.2018 (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 20.02.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

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: нежитлові приміщення площею 78,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5. Балансоутримувач: Управління праці та соціального захисту населення Олевської районної державної
адміністрації (Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Комунальна установа «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення магазину площею 568,5 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, Сосновського,
19. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир,
просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Алексєєнко Н. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 50,6 м2 адмінбудівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Гагаріна, 36. Балансоутримувач:
Північний офіс Держаудитслужби (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Пасенюк І. А.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
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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.
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 (кімн. 412) 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 420-418.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 площею 1,0 м2
на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1, що перебуває на балансі Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018, тис. грн – дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані
відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Пашутінська, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Державний ощадний банк України» (тел. (099) 903-78-40).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,91 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної
організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача: державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – 0,119. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа земельної ділянки: 24,1 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена
Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Страхова група ТАС»
(тел. (052) 227-01-94).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного замощення площею 61,99 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Московська, 210, що перебуває на балансі Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства. Найменування балансоутримувача: Кіровоградське міжрайонне
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Московська, 210. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Московська, 210. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар» (тел. (067) 216-65-60).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
181,62 м2, а саме: адміністративної будівлі площею 102,1 м2, будівлі гаража площею
36,4 м2, господарської будівлі площею 43,12 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Компаніївка, вул. Вишнева (Калініна), 10, що перебувають на балансі Головного
управління Держспоживслужби в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління Держспоживслужби в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Вишнева (Калініна), 10. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3
об’єкта. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
станом на 01.12.2017, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2018. Площа земельної ділянки: 0,0863 га. Місце розташування земельної ділянки: смт Компаніївка, вул. Вишнева (Калініна), 10. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: Компаніївська селищна рада (тел. (052) 402-01-97).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), Студентський бульвар, 19, що перебуває на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача:
Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський
бульвар, 19. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2018, тис. грн – 994,85491. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2018.
Площа земельної ділянки: 1,28 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар, 19. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Телесвіт» (тел. (066) 994-91-60, Леонід Черкасов).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Центральноукраїнського
національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018,
тис. грн – 4252,12703. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа
земельної ділянки: 1,26 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Телесвіт» (тел. (066) 994-91-60, Леонід Черкасов).
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 35, що перебуває на балансі Центральноукраїнського
національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018,
тис. грн – 1 368,167. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа
земельної ділянки: 3,64 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Телесвіт» (тел. (066) 994-91-60, Леонід Черкасов).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

31 січня 2018 року

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 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’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів: № 1, 2, 4, 5, 6, 7 є нежитлові будівлі та нежитлові
приміщення; № 3 – споруди для розміщення операторів мобільного зв’язку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 12.02.2018 включно у робочий час до 17.15. 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. Телефони для довідок: (0522)
33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 16 лютого 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення випробувальних кабін № 1, 2, 3, 4 загальною площею 324,3 м2 в одноповерховій будівлі
(інв. № 2020). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Промислова, 24в. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018. Платник: ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 16 лютого 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі теоретичного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Колос Юліан Андрійович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі хімічного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач:
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Колос Юліан Андрійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі корпусу патологічної анатомії.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач:
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Колос Юліан Андрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівлі загальною площею 1 245,5 м2, а саме:
свинарник літ. «1-Г» загальною площею 472,3 м2, кормокухня літ. «1-Д» загальною
площею 427,5 м2, ізолятор тварин літ. «1-Ж» загальною площею 250,3 м2, кролятник
літ. «1-К» загальною площею 95,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Любінська, 194. Балансоутримувач: Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів і кормових
добавок. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Любінська, 194. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТОВ «Земля Органік».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 5 100,00 грн – для окремо розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею
19,6 м2 на другому поверсі Стоматологічного медичного центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Хороз Леся Миронівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,0 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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
з/п

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

Дата оцінки

Мета проведення оцінки

Інформація про
замовника/
платника

1 Нежитлове приміщення № 9 (згідно з планом) на
01.12.17
1-му поверсі двоповерхової будівлі критої стоянки
навчально-дорожньої техніки і навчальних майстерень
(інв. № 10310011, літ. «З-2») загальною площею 14,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 3, що перебуває на балансі Харківського автомобільно-дорожнього
технікуму, 03450749

ВизначенФОП
ня вартості
Лаптєв С. В.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2 Нежитлові приміщення – частина холу на 2-му поверсі
4-поверхового будинку учбового корпусу № 2, інв.
№ 1030019, реєстровий № 55, площею 2,0 м2 та частина
холу на 2-му поверсі 4-поверхового будинку учбового
корпусу № 3, інв. № 1030021, реєстровий № 56 (площею
3,0 м2) загальною площею 5,0 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету ім. В.
В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00

ВизначенФОП Карацюня вартості
ба М. В.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

3 Частина вестибуля 1-го поверху 5-поверхової адміністра- 16.01.18
тивної будівлі (інв. № 82486, літ. «А-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46,
що обліковується на балансі Державної фіскальної служби
України, в користуванні Головного управління ДФС у Харківській області, 39599198, тел. 702-86-04

ВизначенПАТ КБ «Приня вартості
ватБанк»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

4 Нежитлові приміщення кімн. № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66 1-го поверху 9-поверхової адміністративної будівлігуртожитку (інв. № 103289640, літ. «А-9») загальною площею 119,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний,
48/1, що обліковуються на балансі Харківського національного університету сільського господарства
ім. П. Василенка, 00493741, тел.: 700-38-88, 700-39-14

ВизначенФОП
ня вартості
Олійник О. Я.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

5 Нежитлові приміщення 1-го поверху та у підвалі
15.11.17
5-поверхової будівлі загальною площею 445,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 35, що перебувають на
балансі Державного комунального підприємства охорони
здоров’я Аптека № 200 м. Харкова, 30038164, тел.: 050228-69-40, 340-14-53

ВизначенДКПОЗ
ня вартості
аптеки № 200
об’єкта з
м. Харків
метою продовження договору оренди

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 (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 45, 2 тис. грн; необоротних активів – 31, 5
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,1
тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення
розміру збитків, завданих державі, – 5, 0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 8, 8 тис.
грн; пакета акцій – 35,0 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. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. 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).

№ 10 (1134)

7

відомості
приватизації

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

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Дніпровська теплоелектроцентраль» у кількості
101 565 404 шт., що становить 99,928 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Заводська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51925, тел. (0569)
55-00-33, тел./факс (0569) 23-74-07; e-mail:dtec@ukr.net. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 28512-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника
конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»: виробництво теплової енергії на теплоцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії; виробництво електричної енергії. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»,
од.: основні засоби – 1 179; нематеріальні активи – 24; багаторічні насадження –
1 833; капітальне будівництво – 4; модернізація ОС – 18. Розмір статутного капіталу
ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль», тис. грн: 25 409,711 (101 638 844 простих іменних акцій). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2017, тис. грн: основні засоби – 50 010,00; нематеріальні
активи – 19,00; незавершене будівництво – 4 237,00.
Кількість земельних ділянок: 8. Розмір земельних ділянок, усього: 28,9088
га. Місце розташування земельних ділянок: 0,1811 га – вул. Васильєвська, 124,
м. Кам’янське; 0,1557 га – вул. Заводська, 3, м. Кам’янське; 15,6443 га – вул. Заводська, 2, м. Кам’янське; 8,0957 га – вул. Заводська, 2, м. Кам’янське; 0,2320 га –
вул. Заводська, 2, м. Кам’янське; 1,8 га – вул. Зарічна, 3, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.; 2,6 га – вул. Зарічна, 4, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.; 0,2 га – вул. Зарічна, 4, с. Бородаївка,
Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл. Цільове призначення земельних
ділянок: 0,1811 га – розміщення будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу; 0,1557
га – будівля кафе та абонентського відділу; 15,6443 га – земля по виробництву та

розподіленню електроенергії; 8,0957 га – земля по виробництву та розподіленню
електроенергії; 0,2320 га – розміщення будинку культури; 1,8 га – база відпочинку
«Альонушка»; 2,6 га – оздоровчий табір; 0,2 га – дорога. Правовий режим земельних
ділянок: 0,1811 га – договір оренди земельної ділянки від 01.11.2016 № 14326; 0,1557
га – договір оренди земельної ділянки від 15.12.2016 № 14346; 15,6443 га – згідно з
витягом з рішення Дніпродзержинської міської ради від 07.03.2014 № 1019-47VI надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок (на місцевості). Документація на етапі виготовлення; 8,0957
га – згідно з витягом з рішення Дніпродзержинської міської ради від 07.03.2014
№ 1019-47VI надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок (на місцевості). Документація на етапі виготовлення; 0,2320 га – державний акт на право постійного користування землею від
20.03.1998 І-ДП № 000388; 1,8 га – державний акт на право постійного користування
землею від 12.10.1999 ІІ-ДП № 002849; 2,6 га – державний акт на право постійного
користування землею від 12.10.1999 ІІ-ДП № 002849; 0,2 га – державний акт на право постійного користування землею від 12.10.1999 ІІ-ДП № 002849. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 06.11.2017, тис. грн: 0,1811 га – 460,896;
0,1557 га – 762,728.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього
оголошення.
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, та з урахуванням умов цього оголошення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 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)»; 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 будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що не перевищують 130 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 08 лютого 2018 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 лютого 2018 року о 14.00.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного
24.01.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 83,9 м2
за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ, що обліковується на балансі Управління
адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України, з метою продовження договору оренди, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Зарайського Андрія Вікторовича. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2,8 тис. грн.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 06.09.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – двоповерхової адміністративної будівлі (літ. Б) загальною
площею 303,9 м2, що перебуває на балансі Барського районного центру зайнятості,
за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Галицьких вояків (колишня Островського), 2/1 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 532,0 м2
(№ 7 – № 23); на 2-му поверсі – 546,1 м2 (№ 33 – № 70), загальною площею 1 078,1 м2
головного корпусу (літ. Е), що перебувають на балансі Заболотненського вищого професійного училища № 31 ім. Д. К. Заболотного, за адресою: 24631, Вінницька обл.,
Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Чоботарська (колишня Леніна), 1 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3 650 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Довженка (колишня Ленінградська), 31 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення коридору площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3, що перебуває на балансі
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за адресою:
м. Вінниця, вул. Острозького, 31 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А), що перебуває на
балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б), що перебуває
на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення №
13 площею 5,44 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 24321,
Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Кравчика, 5 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № ІІІ (4,0 м2) на 1-му поверсі гуртожитку № 5, що перебуває на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця,
вул. Келецька, 98 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ ІІІ (4,0 м2) на 1-му поверсі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Вінницького
національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька,
100 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 8 –№ 9 загальною
площею 40,0 м2 у підвалі 2-поверхового навчального корпусу, що перебувають на
балансі Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, за адресою: 23600, Вінницька обл., Тульчинський
р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 54 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 – 14,3 м2, № 6 – 16,6 м2,
№ 10 – 16,2 м2, № 11 – 14,7 м2, № 12 – 15,5 м2, загальною площею 77,3 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Могилів-Подільського міськрайонного
центру зайнятості, за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. МогилівПодільський, просп. Незалежності, 11 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – будівлі котельні (літ. Б) загальною площею 91,6 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. О. Кошового, 42 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 07.09.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
38,7 м2 третього поверху будівлі (реєстровий номер 00334764.1.ШПАШСЛ250). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Український науково-дослідний інститут
соляної промисловості, код за ЄДРПОУ 00334764. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 080 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет», код за ЄДРПОУ 02070826. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85300,
Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, б. 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 080 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2
фойє першого поверху будівлі учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ
02070812. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Італійська, б. 115. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2 коридору першого поверху будівлі учбового корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, б. 7. Мета проведення оцінки: визначення
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вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 040 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський район (кадастровий номер
6310136300:14:008:0187). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець
конкурсу – ТОВ «Інститут правового консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 900 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
6. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, просп. Московський, 299г, Індустріальний район (кадастровий номер
6310138200:02:003:0034). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець
конкурсу – ТОВ «Капітал-проект». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Польова, 67, Слобідський район (кадастровий номер
6310136900:01:050:0046). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 750 грн, строк виконання –10 календарних днів.
8. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, провул. Партизанський, 2в, Київський район (кадастровий номер
6310136600:09:015:0008). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець
конкурсу – ТОВ «Інститут правового консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 800 грн, строк виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 31.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: нежитлові приміщення площею
57,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Коротуна, 1 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі (горище)
будівлі інституту післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення ЖНАЕУ (гуртожиток № 5), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 18
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі (горище)
будівлі (гуртожиток № 4) (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського,
29 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі (горище)
будівлі (гуртожиток № 312) (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська,
59 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі (горище)
будівлі (гуртожиток № 2) (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 6
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі (горище)
будівлі (гуртожиток № 1) (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського,
33 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Венгловського Романа Адольфовича по об’єктах:
гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 37,41 га (гребля довжиною 340 м,
шириною 10 м та шлюз регулятор В 8х1), що перебуває на меліоративному каналі Яблунецької осушувальної системи в басейні р. Уж, за межами с. Сімаківка та с. Камянка Сімаківської с/р Ємільчинського р-ну Житомирської обл. та перебуває на балансі Ємільчинського управління водного господарства (вартість виконання – 6 500,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 37,41 га (гребля довжиною 340 м,
шириною 10 м та шлюз регулятор В 8х1), що перебуває на меліоративному каналі Яблунецької осушувальної системи в басейні р. Уж, за межами с. Сімаківка та с. Камянка Сімаківської с/р Ємільчинського р-ну Житомирської обл. та перебуває на балансі Ємільчинського управління водного господарства (вартість виконання – 6 500,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 07.09.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: частина нежитлового
приміщення вестибуля площею 8,28 м2 1-го поверху 4-поверхової будівлі (літ. А), що
перебуває на балансі Головного управління юстиції у Житомирській області, за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Житомирська торгово-промислова палата по об’єкту: трансформаторна підстанція
площею 41,41 м2, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного колледжу,
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96 (вартість виконання – 1 584,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення (кімн. 1.3) площею 19,2 м2 учбового корпусу № 2,
що перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, за адресою:
м. Житомир, вул. Селецька, 5 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлове приміщення першого поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А-V) площею
3,7 м2, що перебуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного
агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 13
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 4 (літ. А`), що перебуває на балансі Житомирського державного універ-

ситету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 (вартість
виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з
метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення їдальні площею 40,0 м2 в будівлі (літ. А), що
перебуває на балансі Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського
національного торговельно-економічного університету, за адресою: м. Житомир, вул.
Чуднівська, 101 (вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 13,1 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебуває на
балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин,
вул. О. Бурди, 53 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 05.09.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 34, 35) загальною площею 66,3 м2 частини
будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська
набережна, 5 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень (поз. 19-21 ) загальною площею 41,6 м2 першого поверху
частини будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Миру, 16а з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-центр» на таких умовах: вартість послуг
з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів.
вбудованих приміщень (поз. 1, 2, 5, 7) загальною площею 73,4 м2 цокольного
поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-центр» на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого нежитлового приміщення (поз. 1-3 за планом ) площею 2,0 м2
у будівлі гуртожитку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Філатова, 16 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах: вартість
послуг з оцінки – 2 158 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого нежитлового приміщення (поз. 3-2 за планом ) площею 2,0 м2
у будівлі гуртожитку літ. Г. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я. Коменського, 59 з метою продовження договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 2 158 грн, термін виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. 22 за планом) загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі казарми літ. М, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.
Верещагіна, 18 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг з
оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 31.08.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 27 загальною площею 42,0 м2 першого
поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, 23. Балансоутримувач майна: ВСП «Бердянський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
частини автодрому № 2 (у складі частин № 1, 2) загальною площею 2 239,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського,
83. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
вбудованих в перший поверх будівлі, літ. Б¹-1; Б-1, реєстровий номер
38461727.1.АААЛБ944, господарського корпусу нежитлових приміщень, а саме: кімнати з № 1 до № 4 включно, № 10, з № 14 до № 22 включно, з № 51 до № 58 включно,
№ 58а, № 59) загальною площею 253,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 16. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового
приміщення вестибуля № 63 загальною площею 2,0 м2 першого поверху учбового
корпусу № 1 (літ. А-8). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Балансоутримувач майна: Запорізький державний.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 08.09.2017

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 майна визнано:
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – частина нежитлової будівлі
гараж (сім секцій) загальною площею 153,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Желябова, 24, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Кіровоградській області, вартість робіт – 1 875,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по об’єкту приватизації –
обладнання, що перебуває на балансі приватного акціонерного товариства «Наукововиробниче об’єднання «Етал», за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1, а саме: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117;
малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118; малярна станція
СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119; вентилятор 74-70-86-У 4-5, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ120; вентилятор ВУ-4-75, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121, вартість робіт – 2 480,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
по об’єкту оренди – нежитлові приміщення загальною площею 36,0 м2 у будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. 1-й
км Рівненського шосе, 1а, що перебувають на балансі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, вартість робіт –
1 892,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 14.09.2017

1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (столова) загальною
площею 749,5 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Кол-
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госпна, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП». Вартість – 4 800 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.
2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення медпрофілакторію
загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Вартість – 4 300 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.
3. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення їдальні загальною
площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке
під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт»
(код за ЄДРПОУ 00951741). Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Зорі України». Вартість – 4 200 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 31.08.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Строк
Переможець –
виконан№
суб’єкт оціноч- Вартість
Назва об’єктів
ня робіт
з/п
ної діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м електроме- ФОП Щаслива
3 600
3
ханіка проводового зв’язку у будівлі пасажирській за адресою: Надія Зуфарівна
Київська обл., м. Немішаєве, вул. Залізнична, 9, що перебуває на балансі ВП «Коростенське БМЕУ» регіональної філії
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Нерухоме майно площею 745,05 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «ІВ ГРУП»
5 800
5
Вишгородський р-н, с. Глібівка, що перебуває на балансі ДП
«Український інститут інженерно-технічних розвідувань для
будівництва»
3 Нежитлове приміщення площею 12,6 м2 на першому поверсі МСЧ ПП «Експерт3 750
3
РСП «Київцентраеро» Украероруху за адресою: Київська
Аналітик»
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
Регіонального структурного підрозділу Київський районний центр
«Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (РСП «Київцентраеро» Украероруху)
4 Майданчик площею 1 000,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Гундарєва 4 660
3
м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що
Алла Олексіївна
перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»
5 Нежитлові приміщення загальною площею 182,95 м2 що за
ФОП Льодін
4 000
7
адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, Юрій Петрович
буд. 2, що перебувають на балансі Консорціуму «Військовобудівельна індустрія»
6 Гідротехнічні споруди ставка «Красне-1» (інв. № 467), реєФОП Чеба16 800
20
стровий номер 25592421.31.ААЕЖАД150, за адресою: Київська ков Олексій
обл., Обухівський р-н, в межах Красненської Першої сільської Іванович
ради, що перебуває на балансі ДП «Укрриба»
7 Нерухоме майно загальною площею 655,0 м2, а саме: склад
ТОВ «Гарант5 300
5
отрутохімікатів загальною площею 150,0 м2, побутове приміЕкспертиза»
щення складу отрутохімікатів загальною площею 145,0 м2, склад
мінеральних добрив загальною площею 360,0 м2 за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 63, що перебувають на балансі ДП «Науководослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»
8 Нежитлові приміщення площею 83,9 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарєва 3 910
3
обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 148, що перебувають на
Алла Олексіївна
балансі Управління поліції охорони в Київській області
9 Приміщення № 99 площею 17,2 м2 на 2-му поверсі будівлі
ФОП Кравцова
5 000
4
надземних перонних бригад (інв. № 47468) за адресою: Київ- Людмила Ігоська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП рівна
МА «Бориспіль»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 14.09.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати
Строк
Переможець –
виконан№
суб’єкт оціноч- Вартість
Назва об’єктів
ня робіт
з/п
ної діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Майданчик (територія колишнього ПУСО) (інв. № 16884)
ПП «Експерт51 000
3
загальною площею 125 000,0 м2 за адресою: Київська обл., Аналітик»
11-й км Автошляху м. Чорнобиль – КПП «Дитятки», що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
2 Частина приміщення котельні ЦТЕ № 2 КП «Укрспецзв’язок» ТОВ «Гарант3 850
5
загальною площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Експертиза»
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Олександра Богданова, 9,
що обліковується на балансі КП «Укрспецзв’язок»
3 Нежитлове приміщення загальною площею 15,9 м2 за адре- ТОВ
3 420
5
сою: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул.
АналітичноСоборності, 58а, що обліковується на балансі Управління
консалтинговий
Державної казначейської служби України у Миронівському
центр «Епрайрайоні Київської області
зер»
4 Нежитлове приміщення загальною площею 56,6 м2 за адре- ТОВ «Українські 3 800
5
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів Афганців, 6, що
інноваційні конобліковується на балансі Бортницького міжрайонного управ- сультанти»
ління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
5 Нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 за адре- ФОП Гундарєва 4 400
3
сою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської девізії, Алла Олексіївна
7, що обліковується на балансі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони
здоров’я України»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
6 Частина металевого майданчика на відмітці 41,5 м площею
ФОП Чеба4 100
3
2,0 м2 башти РРЛ «Комплексу будівель та споруд майданчика ков Олексій
СВЗ-3» за адресою: Київська обл, м. Славутич, Каштановий Іванович
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
7 Частина металевого майданчика на відмітці 50,3 м площею
ФОП Чеба4 100
3
2,0 м2 башти РРЛ «Комплексу будівель та споруд майданчика ков Олексій
СВЗ-3» за адресою: Київська обл, м. Славутич, Каштановий Іванович
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
8 Частина бетанованого майданчика основи башти РРЛ «Комп- ФОП Чеба4 100
3
лексу будівель та споруд майданчика СВЗ-3» площею 10,0 м2 ков Олексій
за адресою: Київська обл, м. Славутич, Каштановий проїзд, 2, Іванович
що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
9 Частина металевого майданчика площею 2,5 м2 башти
ФОП Гундарєва 3 830
3
РРЛ «Комплексу будівель та споруд майданчика СВЗ-3» на
Алла Олексіївна
відмітці 84,201 м за адресою: Київська обл, м. Славутич,
Каштановий проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 05.09.2017

1. Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV, б, бІ) загальною
площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, в-вІІ) загальною площею 6,8 м2 за адресою:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5д, 9/2. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 3 500
грн, термін виконання робіт – 4 дні.
2. Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2; зварочна (літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. 3-2Н, з) загальною площею
14,7 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5д, 9/1.
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах:
вартість послуг – 3 000 грн, термін виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 05.09.2017

Нежитлове вбудоване приміщення площею 8,5 м2 на першому поверсі триповер-

хового головного учбового корпусу (інв. № 101310002) за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 72. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство
по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди,
що відбувся 14.03.2017

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 52,1 м2 одноповерхової адміністративної будівлі літ. А (інв. № 10310002), що обліковується на балансі Рубіжанського
міського відділу ГУМВС України у Луганській області, за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 24а. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості
«Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.09.2017

Нежитлові вбудовані приміщення № 1, 2 загальною площею 874,5 м2 (№ 1 площею
450,8 м2 та № 2 площею 423,7 м2) будівлі. м. Львів, вул. Збоїща, 15. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 5 309,3 м2 у палаці культури «Лорта»
(у т. ч. підвальне приміщення площею 1 109,8 м2, перший поверх площею 1 825,8 м2,
частина другого поверху площею 1 168,8 м2 і третій поверх площею 1 204,9 м2). м.
Львів, вул. Ряшівська, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.09.2017

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 65,69 м2 в одноповерховій
цегляній будівлі. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 195 грн.
Державне нерухоме майно – частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 у будівлі пасажирського павільйону. м. Львів, вул. Любінська,
168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 99,9 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення (№ 4 площею 8,5 м2 та № 3 площею 17,5 м2)
загальною площею 26,0 м2 на другому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлове приміщення матеріального складу № 3 площею 97,5 м2. м. Львів, вул.
Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 990 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі
під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/. Вартість робіт – 1 980 грн.
Частина нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 110,6 м2,
а саме: № 64 – 20,0 м2, № 101 – 45,7 м2, № 102 – 26,0 м2 та № 103 – 18,9 м2. м. Львів,
вул. Коперника, 14. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 986 грн.
Нежитлові приміщення кімн. № 6, 7, 26 загальною площею 112,2 м2 в учбовому
корпусі. м. Львів, вул. Кривоноса, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.09.2017

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 4,2 м2 на першому поверсі
у фойє Стоматологічного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 990 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення № 27, 27’ та № 90’, 91, 93, 94 загальною площею
127,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. м. Львів, вул. Замарстинівська,
7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «НК «Укрексперт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,0 м2 на другому поверсі
будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 988 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 43,67 м2 на першому поверсі токарного відділення цеху металоконструкцій. м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.
Нежитлове приміщення, позначене на поверховому плані «1а», площею 3,5 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу. м. Львів, вул. І. Пулюя, 42. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові приміщення будівлі Д1 (елінг) площею 140,8 м2, а саме: елінг № 1 площею 70,6 м2 та елінг № 2 площею 70,2 м2. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Берегова, 7. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «НК «Укрексперт». Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 70,5 м2 на першому поверсі
чотириповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 111,4 м2 на першому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. І. Пулюя, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення № 88, 89, 90 загальною площею 41,6 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі. м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 199 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 57,1 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу. Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Стуса, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 150 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 65,3 м 2 на першому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі (гуртожиток). Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 23,0 м2 поверсі
будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 984 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 07.09.2017

ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: об'єкт державної власності групи А (культурної спадщини місцевого значення) – нежитлові приміщення другого та третього поверхів
№ 502 загальною площею 498,2 м2, що орендуються приватним підприємством «ТОРНАДО ПРЕМІУМ». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс
Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40477150). Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Рішельєвська, 30. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом викупу орендарем. 14 500,00 грн, 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єкта
оренди, що відбувся 31.08.2017

Переможцем конкурсу визнано юридичну особу – Приватне підприємство
«Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна – цілісно-майнового комплексу державного підприємства «Полтавський лікерогорілчаний завод» за адресою: вул. Зіньківська, 3, м. Полтава, що обліковується на
балансі ТОВ «Українська дистрибуційна компанія». Мета оцінки – визначення оціночної вартості основних засобів цілісного майнового комплексу з метою продовження
терміну дії договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства
«Полтавський лікер-горілчаний завод». Вартість виконаних робіт – 24 494,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 20 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбулися 07.09.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення оцінки
державного майна:

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. М. Утеченко (дополіграфічна підготовка)

частина нежитлового приміщення в будівлі літ. А, Ак, Аг площею 461,8 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. Б площею 376,1 м2; частина нежитлового
приміщення в будівлі літ. В, Вп площею 868,1 м2; частина нежитлового приміщення в
будівлі літ. И площею 379,5 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. Л, Лп
площею 242,6 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. М площею 166,8 м2;
частина нежитлового приміщення в будівлі літ. К площею 165,6 м2 за адресою: просп.
Свободи, 54а, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Концерну
«Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 2 100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 10,6 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава,
що обліковується на балансі Полтавської філії державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 12,9 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення площею 14,2 м2 за адресою: вул. Я. Усика, 15,
м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Миргородському
районі Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини їдальні з добудовами площею 67,2 м2 за адресою: просп. Пешотравневий,
10, м. Полтава, що обліковується на балансі Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлових приміщень в будівлі гаража площею 90,9 м2 за адресою: вул.
Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
частина нежитлового приміщення будівлі площею 24,0 м2 за адресою: вул. Тирнівська, 21, м. Лубни, Полтавська обл., що обліковується на балансі Лубенський лісотехнічний коледж. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
приміщення технічного поверху гуртожитку № 4 площею 11,9 м2 та частина даху
площею 4,0 м2, загальною площею 15,9 м2 за адресою: вул. Козака, 5, м. Полтава, що
обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету ім.
В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 570,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбулися 14.09.2017

Переможцем конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»на
проведення оцінки державного майна:
нежитлової будівлі магазину загальною площею 84,2 м2 за адресою: вул. Лобановського, 1/17, м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ «Новомосковськ Агро». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу на
аукціоні об’єкта державної власності групи А. Вартість виконаних робіт – 1 470,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським
приміщенням за адресою: вул. Степна, 15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська
обл., що обліковується на балансі Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні об’єкта
державної власності групи Д. Вартість виконаних робіт – 1 440,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлової будівлі-магазину площею 81,5 м2 за адресою: вул. Центральна, 5,
с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ВАТ «Павлівське». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні
об’єкта державної власності групи А. Вартість виконаних робіт – 1 530,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.09.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
адміністративна будівля (у т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій)
площею 495,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13, що перебуває на балансі
Національної академії статистики, обліку та аудиту, визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 7 200 грн;
частина суспільно-побутового корпусу площею 2,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул.
Відінська, 35, що перебуває на балансі Рівненського автотранспортного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, визнано ТОВ
«ЦТБ «Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000 грн;
частина адмінбудинку поліклініки площею 52,2 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2а, що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області, визнано ТОВ «ЦТБ «РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень загальною площею 25,5 м2 (у т. ч.
площа спільного користування – 10,8 м2) першого поверху ремонтної майстерні і
адмінбудинку під літ. «З» за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано
Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: площадка з щебеневим покриттям № 19 площею 150,0 м2
за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень другого поверху будівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус № 5) загальною площею 126 м2
(літера «А», позиції: коридор (1) – 12,6 м2, кухня (2) – 38,6 м2, приміщення столової (3) – 59,1 м2, мийна (31) – 8,9 м2, кладова (34) – 2,7 м2, кладова (35) – 4,1 м2)
за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано Тернопільську
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина холу навчального корпусу № 8 площею 1,5 м2
за адресою: вул. Глибока, 19а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров'я України», 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 – 1 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина тамбура навчального корпусу № 7 площею 1,5 м2
за адресою: вул. Коцюбинського, 3, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України» 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 – 1 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина сходової клітки навчального корпусу № 3 площею
1,5 м2 за адресою: вул. Руська, 36, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного
вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України» визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.09.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – адмінбудинок
загальною площею 744,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: вул. Глибока,
19, м. Тернопіль, 46002, що перебуває на балансі ТОВ «Тернопільавтотранс 16100»,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт
з оцінки – 11 000 гривень, строк виконання робіт – 15 календарних днів.
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