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ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ –

Телефон редакції (044) 200-35-01, з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Волинська область
Будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2, літ. «І-1» за адресою: 45300, Волинська
обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61. Приватизовано юридичною особою за 137 952,00
грн, у т. ч. ПДВ – 22 992,00 грн.

у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та
розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24,
тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ викупу
Житомирська область
м2

Очисні споруди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1
(літ. А), відстійник залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2 (літ. В), розподільча камера
площею 0,9 м2 (літ. Г), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г1), приймальна камера площею 1,5 м2
(літ. Д), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1), залізобетонний
лоток 10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чугунна 1200 пог. м) (літ. З) за адресою: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н, територія Довбиської селищної ради (за межами населених пунктів),
комплекс будівель та споруд № 1, будинок № 1. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 212 612,40 грн, у т. ч. ПДВ – 35 435,40 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2.
Адреса об’єкта: 24312, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37а.
Відомості про об’єкт: будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2, введена
в експлуатацію в 1968 році, перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1000 га. Кадастровий номер
0524180600:02:004:0105. Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Цільове призначення – 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 20 965,00 грн. ПДВ – 4 193,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 158,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після сплати в повному обсязі прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ, що становить 251,58 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 515,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською універсальною біржею
(адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua,
тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б»)
загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, адреса: 22000, Він
ницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом
(літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер
0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах
договору-сервітуту – з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 877 117,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 678 881,00
грн, вартість земельної ділянки – 198 236,00 грн.
ПДВ – 175 423,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 052 540,40 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 814 657,20 грн, вартість земельної ділянки – 237 883,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта
приватизації прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з
урахуванням обмежень, встановлених ст. 32 Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ, що становить 10 525,40 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 105 254,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською універсальною біржею,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ. «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2
є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу,
перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 49 099,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 58 918,80 грн; ПДВ – 9 819,80 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ, що становить 589,19 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 891,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua,
тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та
розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел.:
55-08-12, 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2
з вхідним майданчиком літ. «а».
Адреса об’єкта: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а.
Балансотримач: ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316.
Адреса балансотримача: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля, 1987 року побудови, загальною площею 655,8 м2,
розташована в перифірійній зоні населеного пункту на території підприємства ПрАТ «Сад України»,
стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0900 га. Кадастровий номер
0523281400:03:002:0389. Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Цільове призначення 01.11 – для надання послуг у сільському господарстві.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 278 605,00 грн, у т. ч. ПДВ – 55 721,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 334 326,00 грн.
Покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в
повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ, що становить 3 343,26 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ
13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 33 432,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться
на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською універсальною біржею,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
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від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24, тел. 67-26-08.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану нежитлову будівлю (столову) загальною площею 749,5 м2. Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу приміщень
їдалень 70-х років. Має 6 окремих входів, що формують окремі групи приміщень, через
влаштовані ґанки з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних входів. Конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові перекриття – з/б; покрівля – шифер; двері металеві та дерев’яні. З інженерних
мереж: електропостачання, водопровід, каналізація та опалення. Загальний фізичний
стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Птахофабрика «Україна» на праві користування (кадастровий
номер 3221484000:06:016:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 521 800,00 грн, ПДВ: 504 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 026 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 302 616,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській
області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі
302 616,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ
ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 16 березня 2018 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до
18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1,
код за ЄДРПОУ 05814256.
Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ098.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє,
шафи керування непридатні для ремонту, сталеві канати непридатні для подальшої
експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 175 400,00 грн, ПДВ – 35 080,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
21 048,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє,
шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати непридатні для подальшої
експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 600,00 грн, ПДВ – 38 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 720,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
22 872,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у
Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 19 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 23 березня 2018 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного
акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціон
них центрів» (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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’єктами можна за місцем їх знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що перебувала на балансі ВАТ
«Комунар», у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна
огорожа (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: 30-тонна вагова загальною площею 69,4 м2 з автомобільними вагами 1983 року побудови, пожежне водоймище ємністю 100 м3, 1983 року
побудови, шлакобетонна огорожа довжиною 64 пог. м з металевими воротами 1983
року побудови. Відстань до зупинки автотранспорту – 1,6 км, до залізничного вокзалу – 1,6 км, до адміністративного центру – 1,5 км.
Земельна ділянка: 0,2597 га. Кадастровий номер 6821855300:00:001:0080. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 163 885,00 грн, у т. ч.:
земельна ділянка – 93 492,00 грн, об’єкт – 70 393,00 грн.
ПДВ – 32 777,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 196 662,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 19 666,20 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 Прикарпатською універсальною товарною біржею 23 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 – 19.03.2018 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
торгового центру
hh Назва об’єкта: торговий центр.
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Черкаський» (код за ЄДРПОУ 05390017).
Адреса балансоутримувача: Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Рецюківщина,
вул. Миру, 1.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна недобудова з підвалом (літ. А-2, пд).
Площа забудови – 697,7 м2, об’єм – 5 093 м3; площа приміщень підвалу – 629,5 м2,
об’єм – 1 700 м3. Будівництво торгового центру розпочато у 1991 році та призупинено у 1995 році, консервація об’єкта не проводилась. Будівельна готовність – 65 %,
фізичний знос – 34 %, тривалий час не використовується. Об’єкт розташований в
центрі села Рецюківщина.
Фундаменти – збірні залізобетонні фундаментні блоки, виконані повністю; стіни –
цегла керамічна, ззовні оздоблена декоративною штукатуркою, виконані повністю;
перекриття над підвалом та між поверхами – зі збірних залізобетонних плит, виконані
повністю; перегородки – з цегли керамічної, виконані частково; перемички – збірні залізобетонні, виконані повністю; покрівлі – по дерев’яній обрешітці настил з хвилястих
металевих листів, виконані повністю; вікна, двері відсутні; підлога – цементна стяжка,
виконана частково; опоряджувальні роботи внутрішні – стіни частково оштукатурені.
Внутрішні інженерні системи відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 406 880,00 грн. ПДВ –
81 376,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 488 256,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом незавершеного будівництва вирішуватиметься
покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта; забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; у разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що належить до житлового та громадського призначення, а також до
закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити
сприятливі умови для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями;
подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва
можливі лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
у разі невиконання покупцем умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк в
ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» громадської
організації «Союз осіб з інвалідністю України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України». Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта: виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у т. ч. автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання зношене,
застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді згідно з договором
оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями. Обсяги викидів та скидів
забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природ-
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hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у тому числі:
адмінбудівля з підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення (літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт)
(літ. Б-1) загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправочна станція)
(літ. Ж-1) загальною площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2;
убиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа,
№ 1-5; підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі та
інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70 шт.;
нематеріальні активи – 1 шт.
Майно підприємства перебуває в задовільному стані, на зберіганні у колишнього
орендаря – науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» відповідно до договору зберігання від 27.10.2015 (зі змінами від 09.06.2016).
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 колишньому державному підприємству «Оризон – Транс» надано в
постійне користування земельну ділянку площею загальною площею 1,1764 га; кадастровий номер 7110500000:06:002:0009.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 600 833,33 грн, ПДВ – 320 166,67 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 921 000,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; під час експлуатації об’єкта покупець повинен здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 192 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р 37319071002036, МФО 820172, код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 березня 2018 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Грошові кошти в розмірі 48 825,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 23 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи: https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00.

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

Продаж об’єктів групи Ж
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

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

Продаж об’єктів групи Д
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

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’єтів, 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.

не середовище відсутні. Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове, збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом на 31.03.2017
кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки:
2014 рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %. Статутний капітал становить 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у т. ч.: 9 – адміністративно-управлінський
персонал, 13 – працівники (11 працюючих – особи з інвалідністю).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 грн (один мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто гривень), у т. ч.: державна частка 27,47 % –
313 560,00 грн (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят гривень), частка орендаря
72,53 % – 827 830,00 грн (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот тридцять гривень).
ПДВ – 228 278,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації з врахуванням ПДВ – 1 369 668,00
грн (один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім
гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі
27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орендарю –
підприємству «ІНІН» громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України» кошти за
частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; для
покупця зберігаються чинними умови договору оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами
та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» громад-

ської організації «Союз осіб з інвалідністю України»; збереження основних видів діяльності
підприємства, а саме: виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувальнопалітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня
підписання договору купівлі-продажу; збереження чисельності працюючих у кількості
не менше 22 осіб (з яких мінімум 50 % особи з інвалідністю) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; недопущення звільнення працівників підприємства
з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті
41 Кодексу Законів про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця
права власності на об’єкт; новий власник стає правонаступником прав і обов’язків підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища»; подальше відчуження та передача в заставу
покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію заяви
17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
№ 37180500900001;

№ 16 (1140)
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відомості
приватизації

в банк дкСУ м. київ, мфо 820172 кошти в сумі 136 966, 80 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 березня 2018 року, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом фдмУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-

даються в електронному вигляді до прикарпатської універсальної товарної біржі,
адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і проведення аукціонів
в електронній формі http://putb.if.ua (розділ торги он-лайн аукціони). протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу прикарпатської універсальної товарної біржі (м. івано-франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року включно до 17.15.
приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп а, д та ж, затвердженого наказом фдмУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. івано-франківськ, вул. Шевченка, 9) та
(0342) 55-31-40, 75-23-67 (рв фдмУ по івано-франківській області, 76019, м. іванофранківськ, вул. василіянок, 48, 3-й поверх).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

ореНда
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð ÏÅÐÅÄÀÒÈ ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÌÀÉÍÎ Â ÎÐÅÍÄÓ

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ По іВано-ФранкіВській 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
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Гідротехнічні споруди 33 ставів, во- із № 25592421.45.ААЕЖАЕ208 Івано-Франківська обл., на територіях Міжрічанської, Гузіїв300,7 га
1 729 714,00 без ПДВ
2 роки 11 місяців
Розміщення рибного господарства
доподаючий та водовідвідний канали до № 25592421.45.ААЕЖАЕ242 ської сільських рад, Болехівської міської ради та м. Болехова
станом на 30.11.2017
Приміщення на 1-му поверсі
02497720.4.АААДДЛ218
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. І. Фран45,37
589 965,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єкта господарюадмінбудівлі
ка, 4
станом на 31.12.2017
вання, що провадить діяльність у
сфері права

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

1 Державне агентство рибного господарства України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

найменування

25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково-дослідного інституту проектування
міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49

реєстровий номер майна

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

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ По кіроВоГраДській оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет,
25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел.(0522) 55-92-34

найменування
Нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі студентської їдальні

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Кропивницький, просп.
218,38
904 970,00
2 роки 11 місяців
З метою розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
Університетський, 8
підакцизної групи, у навчальних закладах

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди
орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна». заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

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 оборони
України

2 Міністерство аграрної політики та продовольства України
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України
4 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
Будівля котельні літ.К-1 – 54,7 м , вироб33689922.15.УВЮЯЮТ623; м. Львів, вул. Личаківська, 150
1 618,9
2 743 900,00
2 роки 364 дні
2
ничий будинок літ.Ж-1 – 853,0 м , ГРП
33689922.15.АААААЖ270;
станом на 30.11.2017
літ. М-1 – 4,6 м2, склад літ. О-1 – 242,9 м2, 33689922.15.УВЮЯЮТ487;
33689922.15.АААААЖ273;
будівля малярки літ-Н-1 – 463,7 м2
33689922.15.УВЮЯЮТ624
38517250, ЛФДУ «Держгрунтохорона», Львівська обл., Пустомитів- Нежитлові приміщення гаража на першому
25835792.8.ДТСКШ181 Львівська обл., Пустомитівський р-н,
206,1
556 470,00
2 роки 11 місяців
ський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6, тел. (044) 239-61-91
поверсі будівлі
с. Оброшино, вул. Шевченка, 6
станом на 31.10.2017
38517250, ЛФДУ «Держгрунтохорона», Львівська обл., Пустомитів- Вбудоване нежитлове приміщення гаража
25835792.8.ДТСКШ181 Львівська обл., Пустомитівський р-н,
65,6
178 607,00
2 роки 11 місяців
ський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6, тел. (044) 239-61-91
с. Оброшино, вул. Шевченка, 6
станом на 30.11.2017
22341233, Олеський професійний ліцей, 80533, Львівська обл.,
Частина даху будівлі гуртожитку № 1 ОлесьІнформація відсутня
Львівська обл., Буський р-н,
90,0
282 115,00
2 роки 364 дні
Буський р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9, тел. (03264) 2-51-50
кого професійного ліцею
смт Олесько, вул. Валова, 9
станом на 31.10.2018
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», м. Львів,
вул. Плугова, 12а, тел. (032)253-24-64

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Виробництво брикетів і гранул для опалення, виготовлених з пресованої деревини або її замінників (інше використання нерухомого майна)

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
З метою розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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

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

1 Міністерство охорони
здоров’я України

02010824, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія», вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 60-20-51

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
Частина нежитлового приміщення на першо- 02010824.1.НЧИЮЦЛ4115 вул. Шевченка, 23,
3,5
40 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
му поверсі навчально-лабораторного корпусу
м. Полтава
товарів, крім товарів підакцизної групи, а саме торгової точки з
продажу меленої кави в форматі «кава з собою»
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державне агентство водних Костопільське міжрайонне управління водного господарства, 35000, Рівненська
ресурсів України
обл., м. Костопіль, вул. Сарненеська, 26, тел. (03657) 2-14-73

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Склад паливно-мастиль- 01033668.114.АААБВБ761 Рівненська обл., м. Косто420,0
56 340,00
них матеріалів
піль, вул. Сарненська, 26

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Приймання та складування металобрухту (інше використання)

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) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ По тЕрноПільській оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Міністерство внутрішніх
справ України
3 Міністерство внутрішніх
справ України
4 Міністерство внутрішніх
справ України

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

найменування

реєстровий номер майна

40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38

Частина приміщення першого поверху нежитлового приміщення
Частина приміщення першого поверху адміністративного будинку
Частина приміщення першого поверху адмінбудинку з допоміжними будівлями і спорудами
Частина приміщення першого поверху нежитлового будинку

40112233.1.ОЦКГНБ028
40112233.1.ОЦКГНБ014
40112233.1.ОЦКГНБ006
40112233.1.ОЦКГНБ008

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
загальна
місцезнаходження
незалежною оцінможливий
мета використання
площа, м2
кою без ПДВ, грн строк оренди
вул. Шевченка, 67а, м. Кременець,
1,0
4 560,00
2 роки
Розміщення програмно-технічного комплексу
Тернопільська обл.
11 місяців самообслуговування (платіжний термінал)
вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський
1,0
3 850,00
2 роки
Розміщення програмно-технічного комплексу
р-н, Тернопільська обл.
11 місяців самообслуговування (платіжний термінал)
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тер1,0
4 429,00
2 роки
Розміщення програмно-технічного комплексу
нопільський р-н, Тернопільська обл.
11 місяців самообслуговування (платіжний термінал)
вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Терно1,0
1 940,00
2 роки
Розміщення програмно-технічного комплексу
пільська обл.
11 місяців самообслуговування (платіжний термінал)

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

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ По ЧЕркаській оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
2 Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області

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

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

31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство Частина нежитлового приміщення: кімн.
«Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30 № 3-2 – 40,6 м2 та кімн. № 3-1 – 2,9 м2
326542578, ТОВ «Дніпроінвест Ч», вул. Благовісна, 144, м. Черкаси,
Огорожа № 1 довжиною 143,76 м
тел. (0472) 45-51-14

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

пров. Ханенка, 2, м. Черкаси

–

вул. Набережна, 82, с. Коробівка,
Золотоніський р-н Черкаської обл.

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
43,5

176 300,00

2 роки 363 дні

Розміщення складу

–

14 535,00

17 років

За призначенням –
охорона об’єкта

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси , РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ по м. киЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
2 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
37100317, Державне підприємство «Центр охорони здоров’я тварин», Нерухоме майно – частина нежитлового примі00699715.1.БЕММЛЦ072 м. Київ, вул. Во8,9
118 021,00 станом на 2 роки 11 місяців Розміщення ветеринарної аптеки
01103, м. Київ, вул. Салтикова-Щедріна, 2, тел. (044) 285-58-89
щення на першому поверсі літера «Ж»
линська, 12
31.10.2017
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шев- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 02070944.64.СЦЖГХР1301 м. Київ, вул. Ванди
6,0
92 100,00 станом на
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання
ченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
у підвальному приміщенні навчально-виробничого
Василевської, 24
31.12.2017
документів – 3,0 м2 та торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продуккорпусу факультету інформаційних технологій
ції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, – 3,0 м2
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

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».

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по одеській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди державного майна

регіональне відділення фдмУ по одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується
на балансі одеської державної академії технічного регулювання та якості, орган
управління – міністерство освіти і науки України.
 назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху та підвалу,
інв. № 10310005, загальною площею 164,5 м2.
місцезнаходження об’єкта оренди: м. одеса, вул. новосельського, 74/76.
вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 758 309,00 (сімсот п’ятдесят вісім тисяч триста дев’ять) гривень – 1-й поверх та 568 732,00 (п’ятсот шістдесят вісім
тисяч сімсот тридцять дві) гривні – підвал (без пдв).

№ 16 (1140)

стартова орендна плата за базовий місяць – 6 635,21 (шість тисяч шістсот
тридцять п’ять) гривень 21 коп. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди –1 (один) рік; сплата
гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 39 811,26 грн
(без урахування пдв) на банківські реквізити: одержувач – рв фдмУ по одеській області, код 20984091, рахунок 37318033000044, мфо 820172 в державній казначейській
службі України, м. київ, призначення платежу: гарантійний внесок для участі в конкурсі
на право оренди державного нерухомого майна площею 164,5 м2; внесення протягом
10 робочих днів від дати укладання договору оренди плати не менше як за шість місяців;
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу
та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення розміру орендної плати здійснюється
учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця
до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання
орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення
збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення

заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку
на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря
у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець
конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих
днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди
(протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок
не повертається та перераховується до державного бюджету України.
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гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України.
основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента:
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента – юридичну особу: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
відомості про претендента – фізичну особу: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «на конкурс»
з відбитком печатки претендента.
заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
допущені для участі в конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у рВ ФДмУ по одеській області за адресою: м. одеса, вул. Велика арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. 503.
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
додаткову інформацію можна отримати у рв фдмУ по одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди неруХомого державного майна

 назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина приміщення навчаль-

ного корпусу № 1 площею 13,6 м2 за адресою: рівненська обл., м. острог, вул. Семінарська, 2.
балансоутримувач: національний університет «острозька академія».
орган управління: міністерство освіти та науки України.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 52 000,00 грн без пдв.
стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою кмУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з
використанням орендної ставки 8% (розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи) за базовий місяць розрахунку – грудень 2017 р. становить 350,13 грн без ПДВ.
розмір гарантійного внеску становить 2 100,78 грн без пдв. реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: дкСУ м.
київ, рв фдмУ по рівненській області; код за ЄдрпоУ одержувача 13989432; р/р
№ 37314029008805; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 13,6 м2».
Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
орендної плати порівняно зі стартовим; строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців; ефективне використання орендованого майна відповідно до його призначення
та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за
оцінку (за наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання
договору переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у
співвідношенні, визначеному у договорі оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована
несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного
бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного
законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки нбУ
на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення,
включаючи день оплати; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на
об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору;
своєчасно за погодженням з балансоутримувачем здійснювати за власний рахунок
капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна; у разі припинення
або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за
рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи
йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю
держави і компенсації не підлягають; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
орендованого майна. протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, сплати податку на землю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним
законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу. постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане;
у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу, орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення
стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря; чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати та
пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про що орендарю надсилається
письмове повідомлення; сплата гарантійного внеску. гарантійний внесок може бути
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс
рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія
надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії),
який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком,
акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія)
і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем» для цілей
цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або
вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів
з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади
України. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі
у конкурсі. якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку
для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання
переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний
внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного бюджету України;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди.
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до державного
бюджету України, а договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній
відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відповідно до порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою кабінету міністрів України від
31.08.2011 № 906, зі змінами та доповненнями.
основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
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заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника;
документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом фоп; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
додаткові пропозиції до договору оренди.
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до рв
фдмУ по рівненській області за адресою: м. рівне, вул. 16 липня, 77 у запечатаному
непрозорому конверті з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників
конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у рВ ФДмУ по рівненській області
об 11.00 за адресою: м. рівне, вул.16 липня, 77.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна рв фдмУ по рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.

ПІДсУМКИ
інформація
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу на
право оренди неруХомого державного майна, Що відбувся
14.02.2018

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди частини конференц-комплексу цппк з харчоблоком площею 82,62 м2 за адресою: київська обл.,
м. ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету державної
фіскальної служби України, прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ФОП Букаєвим Д. В. (ідентифікаційний номер 3583703377).

інформація
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсів
на право оренди неруХомого державного майна,
Що відбувся 05.02.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 13, 13а, 14 на 1-му поверсі 6-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 73477/81783, літ. аііі-5, а-6, загальною площею 132,8 м2 за адресою:
за адресою: м. Харків, просп. науки, 9, що перебуває на балансі дп «Укрнтц «енергоСталЬ», з єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства, –
ФОП Аль-Махакєрі Аміри.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлового
приміщення – кімн. № 12 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 1,
літ. а-4, інв. № 0001030009, реєстровий № 01116472.4.пвпСцЧ0019, загальною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, майдан фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту, з єдиним заявником,
що відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП Недоробко Р. М.
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлових
приміщень – кімн. № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, частина № 13 (S=13,0 м2), 14, 15 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2, літ. а-5, інв. № 0001030001,
реєстровий № 01116472.1.пвпСцЧ005, пам’ятка архітектури, загальною площею
164,9 м2 за адресою: м. Харків, майдан фейєрбаха, 7, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту, з єдиним заявником, що
відповідає нормам чинного законодавства, – ФОП Недоробко Р. М.

інформація
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу на право оренди
неруХомого державного майна

За результатами конкурсів з використанням відкритості пропонування розмірів
орендної плати за принципом аукціонів на право укладення договорів оренди нерухомого державного майна:
конкурс від 25.01.2018: площею 214,7 м2 за адресою: м. київ, бульв. лесі Українки, 26, що перебуває на балансі дп «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з ТОВ «РЕМБАТ»;
конкурс від 07.12.2017: площею 80,0 м2 за адресою: м. київ, вул. мельникова,
36/1, що перебуває на балансі київського національного університету імені тараса
Шевченка», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ
«Київфуд- сервіс»;
конкурс від 13.11.2017: площею 20,0 м2 за адресою: м. київ, просп. перемоги,
37к, що перебуває на балансі київського національного технічного університету України «київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «Доктор Фреш»;
конкурс від 02.11.2017: площею 10,0 м2 за адресою: м. київ, просп. перемоги,
37л, що перебуває на балансі київського національного технічного університету України «київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Поповим Д. В.;
конкурс від 06.11.2017: площею 8,0 м2 за адресою: м. київ, вул. васильківська,
36, що перебуває на балансі київського національного університету імені тараса
Шевченка, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди із ФОП
Богдановим Г. К.

інформаціЯ про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
національного університету оборони україни
імені івана черняХовського про проведення конкурсу
на право оренди неруХомого військового майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: національний університет оборони України імені івана Черняховського, адреса: 03049, м. київ, просп.
повітрофлотський, 28.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. київ, просп. повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, (буд. інв. № 90, рік побудови – 1978).
ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2017 становить 33 564,00 грн (без урахування пдв).
стартовий розмір орендної плати становить 1 118,80 грн (без урахування ПДВ)
за базовий місяць оренди – листопад 2017 року (орендна ставка – 40 %) за умови
використання об’єкта оренди під розміщення банкомата. У подальшому орендна плата
підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
балансоутримувач: національний університет оборони України імені івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж дві
місячні орендні плати, протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції
(щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за
користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта;
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладання прямих договорів з постачальними
організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комплект документів, передбачених
переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом
фдмУ від 15.02.2013;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів;
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що до учасника не порушено справу про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької
діяльності; декларацію про доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним
в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 10) за адресою: м київ, просп. повітрофлотський, 28, в окремому конверті з написом «на конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

інформація
кев м. чернігів про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди неруХомого військового майна

 1. назва об’єкта: нежитлові приміщення на 1-му поверсі двоповерхової
будівлі кПо загальною площею 11,5 м2.
місцезнаходження: Чернігівська обл., ічнянський р-н, смт дружба, в/м № 1, буд.
№ 222.
орган управління: міністерство оборони України.
балансоутримувач: кев м. Чернігів.
Статус майна: нерухоме військове майно.
вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 12.12.2017 становить 17 589,28 грн.
стартова орендна плата розрахована відповідно до методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням змін, внесених
постановою кмУ від 27 грудня 2006 р. № 1846, за базовий місяць – грудень 2017р.
становить 118,43 грн без ПДВ (під розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, – 8 %).
 2. назва об’єкта: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі вузла
зв’язку загальною площею 35,0 м2.
місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт гончарівське, в/м
№ 5, буд. № 45.
орган управління: міністерство оборони України.
балансоутримувач: кев м. Чернігів.
Статус майна: нерухоме військове майно.
вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 16.11.2017 становить 53 200,00 грн.
стартова орендна плата розрахована відповідно до методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням змін, внесених
постановою кмУ від 27 грудня 2006 р. № 1846, за базовий місяць – грудень 2017
р. становить 813,16 грн без ПДВ (торговельний об’єкт з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів – 18 %).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менший ніж
орендна плата, визначена відповідно до методики розрахунку орендної плати для
запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого майна за
цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; виконання
поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на
їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди;
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору
орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його
вартість, визначена за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем
змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних змі; внесення
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди.
термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до
чинного законодавства.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи, зазначені у п. 3.2 наказу фдмУ та моУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку
від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди).
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі на право оренди».
заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам
конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування інформації
в газетi «вiдомостi приватизації».
конкурс вiдбудеться о 10.00 через 20 календарних днiв пiсля опублiкування
цієї iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» за адресою: 14007, м. Чернiгiв,
вул. В. Дрозда (любченка), 19, кЕВ м. Чернігів. Додаткова інформація за тел./
факсом (04622) 5-30-27.
інформація
кев м. одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди неруХомого військового майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: кев м. одеси, адреса:
65014, м. одеса, вул. Єврейська, 13.
 1. назва об’єкта і його місцезнаходження: облаштований технічний
майданчик загальною площею 126,0 м2 на території військового містечка
№ красносілка-10 за адресою: одеська обл., лиманський р-н, с. красносілка.
мета оренди – під розміщення складу.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року становить
1 377,50 грн без урахування ПДВ.
 2. назва об’єкта і його місцезнаходження: облаштований технічний майданчик загальною площею 109,0 м2 на території військового містечка № Дальник-1
за адресою: одеська обл., овідіопольський р-н, с. дальник, 10-й км маякської дороги.
мета оренди – під розміщення складу.
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 року становить
1 191,65 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом фдмУ від 15.02.2013 № 201 «про затвердження переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «на
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «відомості приватизації».
конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». телефон для довідок з питань конкурсу
(048) 722-14-34.

ПІДсУМКИ
інформація
національної академії національної гвардії україни
про підсумки конкурсу на право оренди неруХомого
військового майна
Комісією прийнято рішення про визнання переможцем конкурсу на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення № 1-7, 1-11, 1-22, 1-24 будівлі «Санчастина» загальною площею 187,2 м2
та частини нежитлового приміщення № 5-29 на 5-му поверсі 7-поверхової будівлі
«Учбово-адміністративного корпусу» загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н захисників України, 3 (пл. повстання, 3), загальною площею 197,2 м2
ФОП серопян Л. Л. та частини нежитлових приміщень № 1-23, 1-25 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі «Санчастина» загальною площею 33,9 м2 за адресою: м. Харків,
мкр-н захисників України, 3 (пл. повстання, 3) ФОП Єфімова Н. В.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (частина
будівлі: підвал, І , ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Волинська обласна друкарня».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адмінприміщення їдальні та клубу (А-4)
площею 83,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка,11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,1921 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11. Цільове призначення земельної
ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018. Платник робіт з оцінки – Підприємство «Лель».
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: конюшня площею
157,1 м2, будинок єгеря площею 63,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Мисливське господарство «Звірівське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45250, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Звірів, вул. Мисливська, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 3,7624 га (пропорційний площі будівель під об’єктом оренди з урахуванням прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Звірівська сільська рада. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування будівель та споруд. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Платник робіт з
оцінки – Приватне підприємство «ТЕХНОКЛАС ПЛЮС».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу)
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування;
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути
залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IІІ кварталі 2017 року, становить 2,4 тис. грн (об’єкт нерухомого майна, зокрема
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), а комплекс будівель та споруд – 10,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація зазначена в таблиці «Визначення
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 №10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за №1 є нерухоме майно – приміщення, частина
будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного
майна), за №2 є нерухоме майно – приміщення, частина будівель – торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування, за №3 є нерухоме
майно – група інвентарних об’єктів (комплекс будівель).
Конкурсну документацію слід подавати у запечатаному конверті. 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.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 12.03.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2 разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у
Горохівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701,
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
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вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 189,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади. Правовий режим земельної ділянки: форма власності – державна,
кадастровий номер 0720810100:01:003:0487. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45008, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Драгоманова, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер
Г-1) загальною площею 409,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі по об’єкту оцінки за № 1 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» та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно
до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
До участі в конкурсі по об’єктах оцінки за № 2, 3 допускаються претенденти, які
діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт у календарних днях, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік
заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів
(філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки
майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і
той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише
одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IІІ кварталі 2017 року, становить: об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна,
розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1 га), – 9,2 тис. грн, окремо
розташована будівля – 5,1 тис. грн, комплекс будівель та споруд – 10,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1 є нерухоме майно – окрема будівля разом
із земельною ділянкою (складська нерухомість, загальна площа якого не перевищує
500,0 м2), за № 2 –нерухоме майно – окрема будівля (складська нерухомість, загальна
площа якого не перевищує 500,0 м2), за № 3 – нерухоме майно – група інвентарних
об’єктів (комплекс будівель).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник та особа платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 12.03.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський
майдан, 9 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля розплідника для собак загальною площею

112,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ
«Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Суворова, 24а. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ФОП Кролевець М. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 79,2 м2, у тому числі: першого поверху – 65,7 м2 та другого поверху – 13,5 м2
будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код
за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Центр
державного земельного кадастру». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення та частина коридору площею 25,55 м2 та частина покрівлі площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Маріупольське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Українська Залізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2
першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місце
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією
буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний досвід з
оцінки окремих будівель, № 2 та № 4 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель, № 3 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних
засобів і антен операторів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, становить: по об’єкту № 1 – 5,9 тис.
грн, по об’єктах № 2, № 3, № 4 – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
У разі якщо визначена дата припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде
проведено у другий робочий день після святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки № 1: гідротехнічні споруди виросного та нагульного ставу
«Єрчики» на р. Урнава площею 104,3644 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
за межами с. Єрчики на землях Єрчинської сільської ради Попільнянського району
Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська,
82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Приватна агрофірма «Єрчики».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 14,7 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Радомишль, вул. 9 Січня,
2а. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Радо
мишльському районі Житомирської області (м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Коваленко А. О.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 27,05 м2 у будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин,
вул. О. Бурди, 53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Степанчук В. І.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 76,7 м2 на першому
поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області
(м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Худяков О. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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 42-04-18).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 3, 4, 12) загальною
площею 61,5 м2 цокольного поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03143) 2-10-75). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Драгун М. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення підвалу (поз.
1-11, поз. 1-12, поз. 1-13 за планом) загальною площею 98,7 м2 у будівлі учбового корпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Ужгородська, 26. Найменування балансоутримувача: Мукачівський державний
університет (тел. (03131) 2-11-09). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Бабинець П. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 776,65 грн/м2 станом на 23.01.2015.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
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до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

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

 Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво: реконструкція кафе-їдальні
(корпус Г) під багатофункціональне приміщення. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Найменування балансоутримувача:
Державна фіскальна служба України. Мета проведення незалежної оцінки переоцінка
основних фондів для цілей бухгалтерського обліку. Телефони замовника конкурсу:
(03122) 3-21-31, 61-43-70. Електронна адреса замовника конкурсу: zak.official@sfs.
gov.ua. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.02.2018. Замовник та
платник робіт з оцінки: Головне управління ДФС у Закарпатській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: об’єкти незавершеного будівництва, зокрема, офісна, тор
говельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

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

 Назва об’єкта оцінки: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62. Балансоутримувач об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Партнер
2000». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66,
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 05.03.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 13.03.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,2 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське,
вул. Ореста Гуменюка, 8а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а. 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.: 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 – 0,9. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 38,9 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: фізична особа Гаврилюк Антон Миколайович (тел. (067) 974-23-94).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 153,0 м2
на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України
у Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. 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) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування
земельної ділянки: смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Варинський Дмитро Олександрович (тел. (097) 877-14-03).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 122,9 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Голованівськ, вул. Леніна, 33, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 33. 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) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: смт Голованівськ, вул. Леніна, 33. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (Шевчук Оксана Володимирівна, тел.: (041) 241-31-57, (050) 417-78-94).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 250,9 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Гайворон, пров. Вокзальний, 14б, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України». Найменування балансоутримувача: державна установа «Кіровоградський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, пров. Вокзальний, 14б.
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.: 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: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Гайворон, пров. Вокзальний, 14б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Гайворонський районний центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області
(директор – Шеремета Тетяна Павлівна, тел. (096) 624-13-70).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 395,0 м2
на першому та другому поверхах адміністративної будівлі головного корпусу
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 41, що перебувають
на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Найменування балансоутримувача: державна установа
«Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська,
41. 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.: 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: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 395,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Софіївська, 41.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Релігійна громада Церкви Християн Повного Євангелія «Блага Вість» м. Олександрія
(пастор – Вітренко Микола Олександрович, тел. (066) 313-96-30).
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 31,8 м2
на першому поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Вокзальна, 14, що перебувають на балансі Центральноукраїнського
державного будинку художньої та технічної творчості. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна, 14. 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.: 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 – 14,72808. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки: 86,47 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна, 14. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Кисельов Олександр Сергійович (тел. (066) 282-18-80).
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 141,26 м2, нежитлові приміщення котельні (літ. В) площею
11,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Гагаріна, 65б, що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління
Національної поліції в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Гагаріна, 65б. 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.: 2 об’єкти. 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: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Помічна, вул. Гагаріна, 65б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Помічнянська міська рада (тел. (05253) 2-72-60 Антошик Микола Миколайович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 конкурсах 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 є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 12.03.2018 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.
Конкурси відбудуться 16 березня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 180,1 м2, а
саме: нежитлові приміщення цеху столярних плит площею 126,3 м2, побутові приміщення
загальною площею 29,6 м2 (10,5 м2 та 19,1 м2) та будівля для зберігання лаку загальною
площею 24,2 м2 (17,8 м2 та 6,4 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Салдан Роман Йосипович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративного будинку А-5 загальною площею 115,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Творча, 11, військове містечко № 48, будівля № 68. Балансоутримувач (орендодавець): ДП МОУ «Львівське будівельне управління». 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. Творча,
11, військове містечко № 48, будівля № 68. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку
«Приморськ»(інв. № 19, реєстровий № 33689922.32.УВЮЯЮТ104) загальною
площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Одеського
управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар», Сергій, тел. (067) 751-86-18.
 2. Назва об’єкта оцінки: асфальтоване покриття загальною площею
120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної служби України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Окнянський р-н, с. Платонове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Дьюті Фрі Україна ЛТД», тел.: (044) 200-87-48, (050) 334-82-83.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 бази відпочинку
«Приморськ» (інв. № 19, реєстровий № 33689922.32.УВЮЯЮТ104) загальною
площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Одеського
управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна», тел. (050) 316-15-81.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 одноповерхової будівлі боксу-гаража № 9-10 (літ. м2), реєстровий № 33689922.32.УВЮЯЮТ083)
загальною площею 69,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія
«Одеського управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 4-й Житомирський пров., 21а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Брянік Денис Володимирович, тел. (068) 109-03-80.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення спального корпусу (літ.
1У), реєстровий № 01982005.1.НЧИЮЦЛ3479, загальною площею 115,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Волкожа Тетяна Сергіївна, тел. (067) 980-44-79.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення окремо виділеної частини споруди № 121 (приміщення на плані № 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15), інвентарний
№ 101310002, загальною площею 207,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Шевченко Валентина Василівна, тел. (067) 156-82-02.
 7. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху будівлі гуртожитку № 3 (інв. № 122269)
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. О. Матросова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна», тел. (095) 289-55-55.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі
(кімн. № 38), інв. № 101310005, реєстровий № 02361819.1.АААДЕЖ111, загальною площею 15,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
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управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Шащук Юрій Іванович, тел.: (098) 170-50-00; (063) 189-22-22.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення та частина горища в
будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 10315813, реєстровий № 01180116.1.УНЦЧГЧ008)
загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна», тел. (095) 289-55-55.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу № 3 (інв.
№ 122299) загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», тел. 743-11-11.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку № 1 (інв. № 122305)
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11е. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл», тел. (044) 233-31-31.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 1 лісопильного цеху (літ.
Л), бетонований майданчик № 6, частина приміщення промислового цеху № 12,
1 (літ. Б, В) загальною площею 1 106,56 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ», тел. 759-98-91.
 13. Назва об’єкта оцінки: будівля промислового цеху (літ. И), бетонований
майданчик № 17, 23, загальною площею 1 239,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних
матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ», тел. 759-98-91.
 14. Назва об’єкта оцінки: бетоновані майданчики № 14-30 загальною площею 6 419,75 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства
оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Снік Вуд Індастрі», тел. 759-98-91.
 15. Назва об’єкта оцінки: бетоновані майданчики № 1, 2, 5, 27, 28, 36 – 42,
44, навіс (літ. Д1), сушильні камери (літ. Д), приміщення промислового цеху
(літ. В) № 1, 2 загальною площею 6 178,14 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Снік Вуд Індастрі», тел. 759-98-91.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані виробничі приміщення їдальні площею 123,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
вищий навчальний заклад «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Олексіївська площа, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Коломійченко Л. О. (код за ЄДРПОУ 2369616883), тел.: 727-60-54;
724-52-79, (067) 525-12-76, Atasa2004@ukr.net, natalya_kostina_69@mail.ru.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.03.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 15.03.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 2 (спортивний зал) площею 271,0 м2 (проведення тренувань з боксу).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Промисловий коледж імені М. В. Гоголя Полтавського національного
технічного університету імені Ю. Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Громадська організація «Миргородська спортивна молодіжна
організація «Боксерський клуб «Арей».
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вул. Центральна, 212, м. Глобине, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Глобинському
районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Виконавчий комітет Глобинської міської ради.
 3. Назва об’єкта: приміщення магазину площею 108,0 м2 (розміщення
торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісна, 1/1, с. КустоловоСуходілка, Машівський район, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Машівська
виправна колонія (№ 9)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ДП «Сільськогосподасрьке підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 9)».
 4. Назва об’єкта: частина даху учбового корпусу № 2 університету площею
40,0 м2 (розміщення операторів телекомунікацій). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «КиївСтар».
 5. Назва та Місцезнаходження об’єкта: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 за адресою: вул. Навроцького, 9, м. Полтава; частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Навроцького, 7, м. Полтава; частина
нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава; частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: вул. Олени
Пчілки, 44, м. Полтава (розміщення пральних машин). Балансоутримувач: ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Каламбет В. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 43,9 м2 (розміщення відділення банку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 17/1, м. Лубни,
Лубенський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
07.03.2018 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 15.03.2018 о
10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
2. Назва об’єкта: гараж площею 28,9 м2. Місцезнаходження об’єкта:

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

Дата
Вид
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщень в адмінбудинку на 1-му поверсі (пам’ятка
28.02.18 Ринкова
архітектури місцевого значення, охоронний номер 132 М)
загальною площею 42,1 м2, у тому числі площа спільного користування – 8,7 м2 за адресою: вул. Незалежності, 25, м. Збараж,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Приміщення студентської їдальні загальною площею 170,8 м2
28.02.18 Ринкова
на першому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Назва об’єкта та його місцезнаходження

Платник
Збаразький
районний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді
ФОП Семенець
Сергій Михайлович

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з
оцінки об’єктів № 1, 2 яких не перевищує 2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами подібними до об’єкта
оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної,
торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 9,96 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 1,66 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій

області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 28.02.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ
«АБ «РадаБанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення (нерухомість
комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): група інвентарних об’єктiв
у складі: приміщення на першому поверсі адмінбудинку (А1) загальною площею 53,7 м2
(у т.ч. площа загального користування – 3,5 м2), приміщення гаража (В1) площею
49,3 м2 та приміщення гаража (Є1) площею 30,3 м2. Балансоутримувач – Теофіпольська
районна державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Небесної Сотні, 63, смт Теофіполь, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Федорчак Андрій Олегович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
(офісна, торговельна-офісна нерухомість; виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 45,0 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Автогосподарство
УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Коцюбинського, 33,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – Хмельницька філія ДП МВСУ «Інформ-Ресурси». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення (нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки об’єктів № 1, № 3 – що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі гаражамайстерні (літ. В, Д) загальною площею 141,7 м2 (у т. ч. приміщення: (8-1) –
8,8 м2; (8-2) – 15,0 м2; (8-3) – 116,3 м2; (8-4) – 1,6 м2). Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: 1 Державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС
України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці,
вул. Л. Українки, 3б. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
6 586,17 грн станом на 31.01.2018. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,05107 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 3. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4 378 486,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
ФОП Грушка Галина Петрівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013
за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заяви 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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до виробничої, виробничо-складської
або складської нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб.
5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інфор
мації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 21,9 м2
(кімн. № 101) першого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька,
39. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Український центр підготовки плавскладу». Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

21 лютого 2018 року

8

відомості

№ 16 (1140), 21 лютого 2018 року

приватизації

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

9 Нежитлове приміщення

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

11 Частина даху

172,0

38,71

4,0

67,6

27,3

5,0

84,4 Площа, м2

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
дата
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлові прим. Київ,
КП Київської обласної ради
Київська обласна 28.02.18
міщення
пл. Л. Українки, 1 «Управління споруд»
рада
2 Частина нежитлом. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
ФОП Комісаренко 28.02.18
вого приміщення
щагівська, 122
А. Ф.
3 Нежитлові прим. Київ, вул. Чиго- КНУ культури і мистецтв
ПВНЗ «Київський 28.02.18
міщення
ріна, 20
університет культури»
4 Нежитлові прим. Київ, вул. С.
ДП «НДПВІ транспортного бу- ПАТ «НАК «Укрсвіт- 28.02.18
міщення
Петлюри, 15, кор- дівництва «Київдіпротранс»
лолізінг»
пус «Б»
5 Частина нежитлом. Київ, вул. Чор- ДУ «Науково-практичний медич- ФОП Шуля28.02.18
вого приміщення
новола, 28/1
ний центр дитячої кардіології та ков В. В.
кардіохірургії МОЗ України»
6 Нежитлове прим. Київ, вул. ВаКНУ ім. Т. Шевченка
ФОП Аврамен28.02.18
міщення
сильківська, 36
ко І. В.
7 Нежитлове прим. Київ, просп.
КНУ ім. Т. Шевченка
ГО спортивно28.02.18
міщення
Академіка Глушго танцю «Данс
кова, 6
Майстер»
8 Нежитлові прим. Київ, просп. Кос- Національний авіаційний уні- Авіакосмічний ліцей 28.02.18
міщення
монавта Комарова, верситет
ім. І. Сікорського
1, корпус № 7б
НАУ м. Києва
2 200,0

22,6 23,8

10 Частина даху

м. КИЇВ

Площа, м2

Продовження таблиці

193,0

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Орієнтовна
дата
оцінки
ТОВ «Гуд Дей Груп» 28.02.18
Платник робіт з
оцінки об’єкта

м. Київ, просп.
ДП – Український державний
Повітрофлотський, інститут з проектування об’єк
39/1
тів дорожнього господарства
«Укрдіпродор»
м. Київ, просп.
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
ПрАТ «Київстар»
Перемоги, 37л
м. Київ, вул. ПоНТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
ПрАТ «Київстар»
літехнічна, 41

28.02.18
28.02.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
ОрієнПлатник ротовна
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
біт з оцінки
Балансоутримувач
дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Частини нежитло4,0 м. Київ, просп. Пе- ДП «Державний автотран- ТОВ «Серпанок 28.02.18
вого приміщення
ремоги, 57
спортний науково-дослід ЛТД»
ний і проектний інститут»
2 Нежитлові при173,4 м. Київ, вул. Метро- Коледж інженерії та управ- ТОВ «Видав- 28.02.18
міщення
будівська, 5а
ління НАУ
ництво «Мегапрес»
3 Нежитлове при75,0 м. Київ, вул. Фро Київське казенне експеТОВ «ОНВРЦ 28.02.18
міщення
лівська, 4
риментальне протезно«Ортес»
ортопедичне підприємство
4 Частина нежитло4,0 м. Київ, вул. Володи- Національний університет ФОП Марце- 28.02.18
вого приміщення
мирська, 72, корп. Ж харчових технологій
нюк Л. А.
5 Частина даху та
9,00 м. Київ, вул. Леван- КНУ ім. Т. Шевченка
ПрАТ «ВФ
31.01.18
технічного поУкраїна»
(у т. ч. 1,0 довська, 6
верху
та 8,0)
6 Нежитлове при43,8 м. Київ, вул. Тур
Головне управління статис- ФОП Єме28.02.18
міщення
генєвська, 71
тики у м. Києві
ров М. Ю.
7 Нежитлові при110,8 м. Київ, вул. М. Бой- Київський державний інсти- ФОП Данило- 28.02.18
міщення
чука (Кіквідзе), 32
тут декоративно-приклад ва Т. О.
ного мистецтва і дизайну
ім. М. Бойчука
8 Нежитлові при150,99 м. Київ, вул. КіоДП «Національна кінематика ТОВ «Феєр28.02.18
міщення
то, 27
України»
верк»
9 Нежитлове при25,0 м. Київ, вул. Акаде- ДП «Антонов»
ТОВ «Видав- 28.02.18
міщення
міка Туполєва, 1
ничий центр
«Аерохобі»

Конкурси відбудуться 07 березня 2018 року об 11.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 01 березня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 07 березня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 14.02.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» у кількості 101 565 404 шт., що становить 99,928 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Канзас». Строк надання послуг з оцінки – 21
календарний день. Вартість надання послуг з оцінки – 125,00 тис. грн.

Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 200-29-10

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

32133730
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»
Місцезнаходження товариства
61070, М. ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РУДИКА, 6
Розмір статутного капіталу товариства, грн
30555100,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
122208160
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,99
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
8 554 571,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
29
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3,8109
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
117
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
20831
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
579
2664
21,73
-3936

4
1118
2401
46,56
-2589

5
180
180
100
-205

11557
13431
0
0
24988

10015
11491
0
0
21506

9898
11495
0
0
21393

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

00131713
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
65031, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. БОРОВСЬКОГО, 28Б
Розмір статутного капіталу товариства, грн
152123890,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
152123891
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
149081413,18
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4777
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
336,25
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
6102781
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
7817828
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
3481497
3369337
103,33
-78795

4
4462464
4035392
110,58
9460

5
6102781
6081809
100,34
-68765

3870168
275240
0
0
4145408

3946660
484293
0
0
4430953

6822826
995002
0
0
7817828

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
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Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

23422
0
580
986
0
24988

20287
0
580
639
0
21506

20234
0
534
625
0
21393

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

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

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
У зв'язку з відсутністю виробничої діяльності, пов'язаної з забрудненням навколишнього природного середовища, підприємство зняте з державного обліку Державним управлінням охорони навколишнього середовища. Відходи на території підприємства не розміщуються, а здаються своєчасно у звітний період. Договори на
здачу відходів укладені з підприємствами, які мають відповідні дозволи і ліцензії на утилізацію та вивіз відходів
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства відсутня
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ –
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
14.03.2018
11.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 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».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об'єктів
приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

2491926
34086
566850
1052546
0
4145408

2501550
40603
591067
1297733
0
4430953

4676986
51200
1238458
1851184
0
7817828

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

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

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ –
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська біржа
01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
495-74-74
20.03.2018
10.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 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».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об'єктів
приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
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