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Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Волинська область
Будівля клуб-буфету загальною площею 436,0 м2, літер «П-1» за адресою: 45300, Волинська обл.,
Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 178 560,00 грн, у т. ч. ПДВ – 29 760,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – будівля цеху їдальні загальною площею 461,3 м2, літер
«М-1» за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 187 320,00
грн, у т. ч. ПДВ – 31 220,00 грн.

Львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36
шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.),
шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.) за адресою: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Зміна» та перебувають на його балансі. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні,
за 21 840,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 640,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.),
стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.) за адресою: Львівська обл., м Червоноград,
вул. Промислова, 4, що не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Зміна» та перебувають на його балансі.
Приватизовано юридичною особою за 15 120,00 грн, у т. ч.ПДВ – 2 520,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання
(12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84
шт.). Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 27 180,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 4 530,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Чернігівська область
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Експрес» разом
із земельною ділянкою за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44. Приватизовано юридичною особою
на аукціоні в електронній формі за 2 909 091,22 грн, у т. ч. ПДВ – 484 848,54 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 21.02.2018 № 256)

м. Київ
1. Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні загальною площею 1 063,0 м2
за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, літера Т, що перебуває на балансі ПАТ «Торговельнопідприємницький центр» (код за ЄДРПОУ 05414775).
2. Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею
1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною
площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною
площею 13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2, за адресою: 04075, м. Київ, вул. Федора
Максименка (Червонофлотська), 3.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 22.02.2018 № 289)

Дніпропетровська область
Підстанція ПС-35/10 кВ, до складу якої входять: будівля електропідстанції, літ. У-2, загальною
площею 510,7 м2, ЛЕП-35 кВ 1791 пог. м, система обліку електроенергії ІІСЕ-2, щит СН із 3 панелей,
трансформатор силовий ТМ 100/35 – 2 шт., трансформатор силовий ТМ 4000/35 – 2 шт., трансформатор силовий 6300/35 – 2 шт., щит блоковий БПНС – 2 шт., чарунка КСО-272 – 4 шт., вимикач масляний – 4 шт., камера КСО-272 – 26 шт., панель захисту та сигналізації – 20 шт., роз’єднувач – 6 шт.,
за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106а, що перебуває на балансі ТОВ «Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації
«Дніпрокран» (код за ЄДРПОУ 1412845).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Хмельницька область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою – група інвентарних об’єктів бази Грицівської
експлуатаційної дільниці разом із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Хмельницька обл., смт Гриців,
вул. Суворова, 3.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів бази Грицівської експлуатаційної дільниці разом
із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного
господарства, а саме: адмінбудинок літ. А, 1987 року введення в експлуатацію; майстерня літ. Б, 1983
року введення в експлуатацію; блок гаражів літ. В, 1983 року введення в експлуатацію; адмінбудинок
літ. Г, 1983 року введення в експлуатацію; гараж автомобільний літ. Д, 1987 року введення в експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966 року введення в експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж, 1987 року
введення в експлуатацію; сарай літ. З, 1987 року введення в експлуатацію; склад паливно-мастильних
матеріалів літ. І, 1987 року введення в експлуатацію; благоустрій, 1983 року введення в експлуатацію;
резервуар УСТ-36, 1984 року введення в експлуатацію; резервуар, 1976 року введення в експлуатацію;
каналізація, 1984 року введення в експлуатацію; труба відводу диму, 1987 року введення в експлуатацію;
септик, 1987 року введення в експлуатацію. У своїй господарській діяльності балансоутримувач зазначене майно не використовує. Технічний стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,9798 га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 27.06.2007 серія ЯЯ № 338085,

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

виданий Шепетівському міжрайонному управлінню водного господарства, кадастровий номер
6825555300:00:002:0003). Цільове призначення – для експлуатації та догляду за водними об’єктами.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня опублікування
цього оголошення до РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, 3-й поверх, тел. (0382) 72-09-39.

ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною
площею 156,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Балансоутримувач: ПАТ «Шаргородське АТП 10528», код за ЄДРПОУ 13335481, адреса: 23500, Він
ницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею
156,5 м2, 1977 року побудови, потребує капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0403 га; кадастровий номер
0525310100:05:011:0296. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, код цільового призначення 12.08, обмеження
у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 999,00 грн, у т. ч. вартість будівлі – 115 016,40 грн,
вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –142 798,80 грн, у т. ч. вартість будівлі – 115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн. ПДВ – 23 799,80 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу державного майна сплатити ціну продажу та після сплати в повному обсязі прийняти його у
триденний термін за актом приймання-передавання; покупець сплачує організатору аукціону винагороду
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 427,99 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 279,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2.
Адреса об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Балансоутримувач: Жданівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331633, адреса: 22050, Вінницька
обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Зої Космодем’янської, 8.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, 1961 року побудови, не експлуатується.
Земельна ділянка площею 0,0350 га, кадастровий номер 0524882700:01:000:0824, цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна без ПДВ – 33 064,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 676,80 грн. ПДВ – 6 612,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його
у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації, що становить 396,77 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 967,68 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 – 19.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 Українською універсальною біржею
(адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,



продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з повторного продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика», що не відбувся

Призначений на 20 лютого 2018 року конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988), яке
знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556,
інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 24 січня 2018 року № 8 (1132), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту на пакет акцій.
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подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі
змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
м2

hh Назва об’єкта: будівля їдальні літ.«А» загальною площею 428,4
з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками разом
із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4.
Балансоутримувач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса:
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею
428,4 м2, 1984 року побудови, стан задовільний. Перебуває в оренді, термін дії дого
вору оренди – до 05.09.2020.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,3726 га, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. Цільове призначення: 03,08. Вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Вид обмеження
у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія
обмеження, – 0,0498 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ  – 521 768,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі – 394 600,00 грн, вартість земельної ділянки – 127 168,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 626 121,60 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 473 520,00 грн, вартість земельної ділянки – 152 601,60
грн. ПДВ – 104 353,60 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за
актом передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96
Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 6 261,22 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 62 612,16 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 – 19.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 Українською універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви

на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). 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, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею
256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734.
Адреса зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною
площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1) 1995 року
побудови. Будівля розташована в периферійній частині міста, практично на виїзді з
міста в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови. Обмеження
не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 320 910,00 грн. ПДВ  –
53 485,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 209,10 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 32 091,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
реабілітаційного центру разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво реабілітаційного центру разом
із земельною ділянкою.
Адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а.
Балансоутримувач: Ічнянська РДА.
Відомості про об’єкт: реабілітаційний центр складається з 2 корпусів:
лікувальний корпус – триповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано із бетонних блоків, стіни з керамічної та силікатної цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Дах будівлі вкрито шифером, який частково відсутній;
житловий корпус – двоповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано
із бетонних блоків, стіни – з керамічної та силікатної цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Дах будівлі вкрито шифером, який масово відсутній. Житловий корпус
складається з двох блоків, з’єднаних перехідною галереєю.
Будівництво розпочато в 1992 році, припинено – в 1998. Роботи з консервації не
проводились. Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, на вулиці
проходять електрична мережа, газопровід та водопровід, але дані про їх потужність і
можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,8337 га. Кадастровий номер 7421710100:01:002:0423. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Вид використання: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я
та соціальної допомоги. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ  –
1 367 429,83 грн, у т. ч.: ціна земельної ділянки – 163 738,68 грн; об’єкта незавершеного будівництва – 1 203 691,15 грн.
ПДВ – 273 485,97 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
1 640 915,80 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки – 196 486,42 грн; об’єкта незавершеного будівництва – 1 444 429,38 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець визначає самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 164 091,58 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності –
державної частки у статутному капіталі СТОВ
«Канівський інкубатор» розміром 15,03 %

Найменування: державна частка у статутному капіталі СТОВ «Канівський інкубатор» розміром 15,03 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 05390655.
Місцезнаходження товариства: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39.
Розмір статутного капіталу: 470 000 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 15,03 %.
Номінальна вартість частки: 70 641,00 гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 01.24.0 Розведення птиці.
Середньооблікова чисельність працюючих: 1 особа.
Показники економічної діяльності за останні три роки
та на останню звітну дату
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність діяльності, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Кредиторська заборгованість

2015 р.

2016 р.

За 9 міс. 2017 р.

316,0
–
309,1
–
–
6,9

316,0
–
40,5
–
–
181,7

222,2
–
40,5
–
–
181,7

Виробнича діяльність товариства припинена з 2009 року.
Відомості про будівлі та споруди, що перебувають на балансі товариства: адміністративний будинок; інкубаторій, гараж брудер, бензосховище, дезкамера,
реалізаторська, лінія електропередач, склад-гараж, автогараж, туалет, електростанція, огорожа металева, огорожа дерев’яна, внутрішньодворова доріжка. Фізичний знос будівель та споруд – 55 %, потребують ремонту; санітарно-технічний
стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки становить
3 650,40 м2, у т. ч.: 1 040,42 м2 – під капітальними забудовами, 20,98 м2 – під тимчасовою забудовою; 2588,97 м2 – під проїздами, проходами та площадками згідно з
договором оренди від 20.02.2009 № 040977700009, зареєстрованим у Канівському
міському відділі ЧРФ ДП «Центр ДЗК», дію якого припинено у 2014 році.
Початкова ціна продажу державної частки: 64 705,00 грн (шістдесят чотири
тисячі сімсот п’ять гривень 00 копійок).
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: у встановлений договором строк сплатити
ціну продажу об’єкта, прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у
здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача
в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

28 лютого 2018 року

hh Назва об’єкта: будівля недіючої лазні площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код за
ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності – ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні,
кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; підлога – дощата, плитка; прорізи дерев’яні подвійні стулчасті. Інженерні мережі
відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 156 451,00 грн, ПДВ: 31 290,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 187 741,20 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 18 774,12 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
18 774,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ
ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним това
риством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 23 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 Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 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.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 26 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м.
Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) та в РВ
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел.. (0462) 67-63-02.

Управління конкурсного продажу,
т. 200-33-67

Продаж об’єктів групи Е
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний 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
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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.

Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає спільно з засновниками відповідно до вимог чинного законодавства.
Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі
об’єкта.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі СТОВ «Канівський
інкубатор» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються:
юридичні та фізичні особи, визначені в частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме: юридичні особи, власником більш як 25 % акцій
(часток, паїв), яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості
акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких
є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи
держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні
господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними
особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі в аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах
яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка
органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, який вноситься на
р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області. Призначення платежу: реєстраційний
внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки СТОВ «Канівський
інкубатор»;
грошові кошти в розмірі 6 470,50 грн (шість тисяч чотириста сімдесят гривень 50
коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, які перераховуються на р/р № 37319071002036, в Державній казначейській службі України, МФО
820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області. Призначення
платежу: «Внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної
частки СТОВ «Канівський інкубатор».
Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України
або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні, приймаються з дня публікації інформації у робочі дні з 9.00 до 18.00, крім вихідних, за адресою регіонального відділення.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 26 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон буде проведено 30 березня 2018 року об 11.00 за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 19000, Черкаська обл., м. Канів,
вул. 1 Травня, 39.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Черкаській області
(м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404; телефон для довідок (0472) 37-26-61).

продаж об’єктів групи Ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область
Об’єкт державної власності групи Ж – їдальня-магазин з обладнанням разом
із земельною ділянкою за адресою: 11154, Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Норинськ, вул. Робітнича, 17. Земельна ділянка загальною площею 0,1794 га,
кадастровий номер 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Приватизовано
шляхом викупу юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 72 070,80 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 12 011,80
грн (ціна продажу об’єкта – 30 608,40 грн, у т. ч. ПДВ – 5 101,40 грн; ціна продажу
земельної ділянки – 41 462,40 грн, у т. ч. ПДВ – 6 910,40 грн).
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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВінницЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Нерухоме майно – частина триповерхово 13327990.4.АААДКЕ251 21018, м. Вінниця, вул. Го
4,0
20 155,00
го адміністративного корпусу
голя, 10

№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Фонд державного 13327990, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
майна України
ницькій області, 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення
рекламного щита

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м.Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО волинській 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 Національна поліція 40108803, Управління поліції охорони у Волинській області, 43025, м. Луцьк,
України
вул. Богдана Хмельницького, 37, тел. (0332) 72-53-45, 72-73-09

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
–
44500, Волинська обл., м. Камінь26,7
72 520,00
Каширський, вул. Воля, 2

найменування
Частина приміщення (літер. А-3)
(приміщення №11, №12)

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Ремонт побутової
техніки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державна служба геології
та надр України
5 Міністерство внутрішніх
справ України
6 Міністерство освіти і науки
України
7 Міністерство освіти і науки
України
8 Міністерство освіти і науки
України
9 Міністерство освіти і науки
України

найменування

02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел.
056-744-62-19
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,
11, тел. 056-409-06-06
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,
11, тел. 056-409-06-06
01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11, тел.
(0562) 32-37-43
08805223, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Дніпропетровській області», м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, тел. 46-70-41
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел.
056-744-62-19
00301902, Дніпровський державний коледж технологій та дизайну, м. Дніпро, пров. Ушинського, 3,
тел. 375-77-50
25004849, ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж», м. Дніпро, вул. Трудових Резервів,
4, тел. (0586) 720-92-39
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел.
(0562) 744-62-19

Дах
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Механічний цех;
металева естакада
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Частина нежитлового
вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

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

місцезнаходження
м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького, 19
м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 57
м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 57
м. Волноваха, вул. Цен
тральна, 20
м. Дніпро, вул. Полі
гонна, 16
м. Дніпро, просп.
Д. Яворницького, 17
м. Дніпро, пров. Ушин
ського, 3
м. Дніпро, вул. Трудових
Резервів, 4
Дніпро, просп. Гага
ріна, 57

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1145,0
11 485 019,00
2 роки 11 місяців
Інше використання державного майна (розміщення сонячної
електростанції)
20,7
39 355,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу-магазину
30,2

57 076,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу-магазину

503,8

563 237,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину-складу

12,48

115 203,00

2 роки 11 місяців

Розміщення благодійної організації на площі, що не використо
вується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приват
ної власності і провадить діяльність з медичної практики
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродоволь
чих товарів
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг з ксерокопіювання документів
Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підак
цизної групи

186,6

1 942 133,00

2 роки 11 місяців

132,77

1 110 621,00

2 роки 11 місяців

9,0

56 589,00

2 роки 364 дні

141,6

1 441 630,00

2 роки 11 місяців

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ 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 Державна служба
статистики України

найменування

02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, Донецька область, Нежитлове вбудоване приміщення другого
м. Бахмут, вул. Захисників України, б. 7, тел. (0627) 48-20-19
поверху адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02359981.1. АААДЕЕ866 Донецька область, м. Ли
11,1
33 700,00
2 роки 360 днів
Інше використання нерухомого майна (сервісне обслугову
ман, вул. Пушкіна, б. 11а
вання реєстраторів розрахункових операцій)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місце знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначей 38015379, Управління Державної казначейської служби України у Радомишльському районі Нежитлове приміщення на 1-му 38015379.1.АААГБГ674 м. Радомишль,
30,5
64 588,00
2 роки 364 дні
Надання юридичних
ська служба України Житомирської області, 12201, м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а, тел. (0412) 4-50-34
поверсі будівлі (літ. А-2)
вул. 9 Січня, 2а
послуг
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 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)
найменування
1 Державна служба
02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 69600, Частина нежитлового приміщення № 27 (кімн. № 4 )
статистики України м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-50-52
другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-11)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, просп.
47,8
171 204,00
Соборний,75

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 364 дні
Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. 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 КИЇВСЬКІЙ 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 Міністерство інфра 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ
структури України ська обл., м. Бориспіль, тел. (044) 2817496, 2817022

найменування
Приміщення №19 на 2-му поверсі пасажир
ського термінала «D»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
–
Київська обл., м. Бо
90,8
5 640 887,00
риспіль, Аеропорт

максимально можливий строк оренди
10 років

мета використання
Розміщення кімнати відпочинку/
роздягальні персоналу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. 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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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)

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

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство осві 02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет,
Частини нежитлових приміщень на пер
ти і науки України 25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 55-92-34 шому поверсі будівлі гуртожитку № 1

–

м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8

106,2

438 200,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

мета використання

2 Міністерство осві 02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет,
Нежитлові приміщення буфету № 2 на
ти і науки України 25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 55-92-34 другому поверсі навчального корпусу № 2

–

м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8

82,4

395 590,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство осві 02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет,
Нежитлові приміщення буфету № 1 на пер
ти і науки України 25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 55-92-34 шому поверсі навчального корпусу № 1

–

м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8

56,41

312 320,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один 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 ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушин Нежитлове приміщення першого поверху в трипо
ського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
верховому навчальному корпусі № 1
і науки України

–

м. Одеса, вул. Старопор
тофранківська, 26

37,3

350 787,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює продаж това
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушин Нежитлове приміщення гуртожитку
ського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
і науки України

–

м. Одеса, вул. Старопор
тофранківська, 71

43,5

591 602,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює продаж това
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

м. Одеса, вул. От. Че
піги, 25

41,3

541 816,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу запасних частин

21536845.69.
ЮКДПНК187

мета використання

3 Міністерство інфра 21536845, Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
структури України автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 03083, м. Київ, просп. Науки, 57

Нежитлове приміщення будівлі «Контрольна буд
ка» (літ. А)

4 Міністерство освіти 01566241, Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права, та
готельно-ресторанного бізнесу», 65012, м. Одеса, вул. Троїцька, 25
і науки України

Нежитлові приміщення буфету та кухні на першому 01566241.1.ИЛШКНЯ007 м. Одеса, вул. Героїв
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
Крут, 19

74,8

912 775,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, який не здійснює продаж това
рів підакцизної групи

5 Міністерство освіти 01566241, Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права, та
готельно-ресторанного бізнесу», 65012, м. Одеса, вул. Троїцька, 25
і науки України

Нежитлові приміщення другого поверху в будівлі
адміністративно-учбового корпусу

151,4

2 075 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

01566241.1.ИЛШКНЯ003 м. Одеса, вул. Троїць
ка, 25

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ 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 Міністерство охорони 02010824, ВНЗ «Українська медична стоматологічна академія», вул. Шевченка,
здоров’я України
23, м. Полтава, 36011, тел. (0532) 60-20-51

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Нежитлове приміщення (підвал) 02010824.1.ААААКЛ575 вул. Шевченка, 23,
150,6
1 837 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що не здійснює продажу
адміністративного корпусу
м. Полтава
товарів підакцизної групи

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 СУМСЬКІЙ 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 можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00704020, Липоводолинська районна державна лікарня ветеринарної медицини, 42500, Сумська обл., Липо Нежитлові при 00704020.1.ЦСЧХАО2532 Сумська обл., Липоводолинський р-н, смт Ли
102,9
119 400,00
2 роки 360 днів
Розміщення молоко
водолинський р-н, смт Липова Долина, провул. 1-й Благовіщенської, 2, тел. (0542) 5-12-73
міщення
пова Долина, провул. 1-й Благовіщенської, 2
станом на 31.01.2018
приймального пункту
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

найменування реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».

№ 18 (1142)

28 лютого 2018 року

4

відомості
приватизації

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж максимально мож
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
00493706.13.АААКЛВ963 вул. С. Крушельницької, 52,
14,0
98 570,00
2 роки 11 місяців Установлення обладнання
м. Заліщики, Тернопіль
телекомунікаційного зв’язку
ська обл.

найменування

Міністерство осві 34492264, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування Укра
ти і науки України їни «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 48600, вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики,
Тернопільська обл., тел. (03554) 21250

реєстровий номер майна

Частина металевої димової труби котельні
(10,0 м2) та технологічний майданчик
під нею (4,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ХаркіВській оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство обо
рони України
2 Державна служба
статистики України
3 Державне космічне
агентство України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. 0509607892
02362629, Головне управління статистики у Харківській
області, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28,
тел. (057) 7062616
14308262, ДП «ХЗЕА», 61017, м. Харків, вул. Лозівська,
5, тел. 0577194941

4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

02547910, ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 61121, м.
Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, тел. 0572647775
02071197, Харківський національний університет
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. 0577021016
6 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет
і науки України
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. 0577021016
7 Міністерство охоро 01896866, Харківський національний медичний
ни здоров’я України університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел.
0577077380

найменування
Одноповерхова будівля складу, інв. № 113000, літ. Л1
Частина даху над сходами 3поверхової частини 7поверхової адміністративноуправлінської бу
дівлі, інв. № 10310001, літ. А7

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
реєстровий номер
місцезнаходження на пло за незалежною можливий
мета використання
майна
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
33689922.37.ААААЕЖ243 м. Харків, вул. Пере 559,6
736 400,00
2 роки
Розміщення складу
можців, 6а
11 місяців
02362629.1.АААДЕЖ278 м. Харків, вул. Мар
10,0
44 700,00
2 роки
Розміщення телекомунікаційного обладнання та антен
шала Бажанова, 28
11 місяців

Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 29 на 1му поверсі одноповерхової будівлі ливарно
механічного виробництва корпусу № 5, літ. Ш1, інв. № 9

ЗМНБОО230

м. Харків, вул. Лозів
ська, 5

350,2

533 300,00

2 роки
11 місяців

Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19, 110 на 1му поверсі 2поверхової будівлі майстерні
учбового корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. З2
Частина коридору № 7 на 1му поверсі 9поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 85702, літ. А9

–

м. Харків, вул. Вла
дислава Зубенка, 37
м. Харків, просп.
Л. Свободи, 51а

34,3

118 400,00

1 рік

Ремонт автозапчастин

3,0

20 500,00

1 рік

Розміщення побутових пральних машин

Частина коридору № 41 на 1му поверсі 9поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 85701, літ. А9

–

м. Харків, просп.
Л. Свободи, 51б

3,0

20 500,00

1 рік

Розміщення побутових пральних машин

Нежитлові приміщення: кімн. № 17, 18,19 загальною площею 63,69 м2 на 3му поверсі, кімн.
№ 24 площею 18,72 м2 на 3му поверсі, кімн. № 3 площею 16,2 м2 на 4му поверсі у центрально
му 7поверховому корпусі «Б» різноповерхової (37) будівлі з двома 3поверховими прибудова
ними корпусами «А» та «В» Навчальнонаукового медичного комплексу «Університетська клініка»
ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 110 на 1му поверсі 5поверхової будівлі гуртожитку
№ 10, інв. №10132000019, літ. А5

–

м. Харків, вул. Тек
стильна, 4

98,61

594 300,00

1 рік

–

Харків, пров. Дизай
нерський, 4

3,0

24 200,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної влас
ності і провадить господарську діяльність з медичної практики: 63,69 м2 –
погодинно: 3 дні на тиждень – вівторок, середа, четвер, 3 години на добу
з 15.00 до 18.00; 18,72 м2 – погодинно: 3 дні на тиждень – вівторок,
середа, четвер, 6 годин на добу з 15.00 до 21.00; 16,2 м2 – цілодобово)
Розміщення побутових пральних машин

457,7

1 130 700,00

2 роки
11 місяців

м. Харків, вул. Ціли
ноградська, 58

2,0

13 700,00

1 рік

Розміщення побутових пральних машин

38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Пол
тавський шлях, 188а

22,4

120 200,00

1 рік

Розміщення офіса

778,7

6 315 200,00

15 років

8 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Хар
і науки України
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. 0577076601
9 Міністерство обо 38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», Одноповерхова будівля підприємств побутового обслуговування, інв. № 1, літ. А1
рони України
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. 0509607892

–

33689922.37.ААААЕЕ704 м. Харків, вул. Кацар
ська, 60

10 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет
і науки України
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
тел. 0577021016
11 Міністерство овіти 38855349, Державний університет телекомунікацій,
і науки України
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. 0442492529

Частина побутової № 4 на 1му поверсі 9поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 86391, літ. А9

12 Міністерство еко
00190325, ДУ «Державний інститут праці і соціально
номічного розвитку економічних досліджень», 61057, м. Харків, вул. Сум
і торгівлі України
ська, 1, тел. 0577311890

Нежитлові приміщення 6поверхової будівлі, пам’ятки архітектури (охоронний № 611), інв. № 1, загаль
ною площею 778,7 м2, а саме: кімн. № 16, 17, 18, 19, 20, 21 у підвалі загальною площею 71,8 м2; кімн.
№ 2, 3, 22, 48, 49 на 1му поверсі загальною площею 138,8 м2; кімн. № 23 на 1му поверсі загальною
площею 73,3 м2; кімн. № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 на 3му поверсі загальною площею 145,6 м2, кімн.
№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 на 4му поверсі загальною площею 349,2 м2

Нежитлове приміщення – кімн. № 53 на 2му поверсі 3поверхової адміністративної будівлі, інв.
№ 80285, літ. А3

–

–

м. Харків,
вул. Сумська,1

Розміщення виробництва для лиття легких кольорових металів, ме
ханічного оброблення металевих виробів, а також оброблення мета
лів та нанесення покриття на метали

Розміщення складу

Розміщення: об’єкта рекреаційного призначення (інше використання
нерухомого майна) – 71,80 м2; розміщення кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, – 138,80 м2; розміщення кафе,
що здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 73,3 м2; розміщен
ня офісів – 145,6 м2 та 349,2 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГолоШення оренДоДаВця – рВ ФДмУ По Хмельницькій оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не максимально мож
місцезнаходження
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство соціаль 22986839, Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості, вул. Героїв Небесної Сотні, 4, Приміщення на третьому поверсі 22986939.1.ККГЛРХ090 вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Ста
113,1
271 440,00
2 роки 11 місяців
ної політики України
м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100, тел. (03854) 31781
адміністративної будівлі
рокостянтинів, Хмельницька обл.
Державна служба ста 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, 36,
Приміщення на одинадцятому по 02362894.1.АААДЕЖ341 вул. Героїв Майдану,36, м. Хмель
96,1
345 960,00
2 роки 11 місяців
тистики України
м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 794785
версі адміністративної будівлі
ницький
Міністерство освіти
03191615, Подільський спеціальний навчальнореабілітаційний соціальноекономічний коледж, Нежитлові приміщення у підвалі
–
вул. Годованця, 13, м. Кам’янець
84,0
168 000,00
2 роки 11 місяців
і науки України
вул. Годованця, 13, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 32651
гуртожитку
Подільський, Хмельницька обл., 32300
Міністерство юстиції 34838822, Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, вул. Володимир
Частина холу на першому поверсі
–
вул. Тернопільська,13/2, м. Хмель
4,0
16 492,00
2 роки 11 місяців
України
ська, 91, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 765749
адміністративної будівлі
ницький

№
з/п

Назва органу
управління

1
2
3
4

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

найменування

мета використання
Розміщення органу місцевого самоврядування
Розміщення офісів
Розміщення буфету, який не здійснює продаж това
рів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу про
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

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

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

найменування

1 Державна судова адміністра 26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Частина нежитлового приміщення на
ція України
Черкаській області, вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, тел. (0472) 373341
першому поверсі (фойє)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
26261092.1.ШОСФЕЕ016 вул. Шевченка,6, м. Канів,
1,0
4 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
Черкаська область
продовольчі товари

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

оГолоШення оренДоДаВця – рВ ФДмУ По ЧерніВецькій оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна аудиторська
40479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 8,
Приміщення гаража (16) в будівлі
21432531.1.ЮДКИПА003 м. Чернівці, вул. Сто
21,9
27 962,00
2 роки 11 місяців
служба України
тел. (032) 2553416
(літ. А)
рожинецька, 70б
2 Державна служба України з 38595868, Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черні Вбудоване приміщення (93) технічного 38595868.1.ЮПНЧЧМ071 м. Чернівці, вул. Кома
15,6
272 392,00
2 роки 364 дні
надзвичайних ситуацій
вецькій області, 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1а, тел./факс (0372) 71844
поверху адміністративної будівлі (літ. А)
рова, 1а

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Інше використання нерухомого майна (для власних потреб – три
мання автомобіля)
Розміщення науководослідної установи, крім бюджетної (серверна
експериментальної системи оповіщення новітнього зразка)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
закону України «про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти і НТУУ «Київський політехнічний інститут України імені Ігоря Сікорського»,
науки України
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 2048282

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
у вестибюлі на першому поверсі будівлі навчального
корпусу № 18

2 Міністерство охоро
ни здоров’я України
3 Міністерство охоро
ни здоров’я України
4 Міністерство охоро
ни здоров’я України
5 Міністерство охоро
ни здоров’я України
6 Міністерство охоро
ни здоров’я України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2му повер
сі 8поверхової будівлі кардіологічного корпусу (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2му повер
сі 8поверхової будівлі кардіологічного корпусу (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2му повер
сі 8поверхової будівлі кардіологічного корпусу (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2му повер
сі 8поверхової будівлі кардіологічного корпусу (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на другому
поверсі будівлі

38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
України», 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5а, тел. (044) 2916101
38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
України», 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5а, тел. (044) 2916101
38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
України», 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5а, тел. (044) 2916101
38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я
України», 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5а, тел. (044) 2916101
22863747, Український науковопрактичний центр ендокринної хірур
гії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони
здоров’я України, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13а, тел. 2536626

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
максимально
вартість майна за неза
мета використання
пло
можливий
лежною оцінкою, грн
ща, м2
строк оренди
02070921.1.БДЧАХЯ042 м. Київ, вул. По
13,0
205 200,00
2 роки
Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопі
літехнічна, 41
станом на 30.11.2017 11 місяців ювання документів (4,0 м2); торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що при
значаються для навчальних закладів (4,0 м2); цифрового друку та друку фотографій
(2,0 м2); торговельного об’єкта з продажу газет та журналів, виданих українською
мовою (2,0 м2); торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (1,0 м2)
–
м. Київ, вул. Бра 15,2
207 000,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
тиславська, 5а
станом на 30.09.2017 11 місяців господарську діяльність з медичної практики з погодинним використанням – 15 год./міс.
–
м. Київ, вул. Бра 16,8
227 200,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
тиславська, 5а
станом на 30.09.2017 11 місяців господарську діяльність з медичної практики з погодинним використанням – 15 год./міс.
–
м. Київ, вул. Бра 14,3
193 400,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
тиславська, 5а
станом на 30.09.2017 11 місяців господарську діяльність з медичної практики з погодинним використанням – 15 год./міс.
–
м. Київ, вул. Бра 22,0
284 347,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
тиславська, 5а
станом на 30.09.2017 11 місяців господарську діяльність з медичної практики з погодинним використанням – 15 год./міс.
–
м. Київ, Клов
33,5
670 780,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить
ський узвіз, 13а
станом на 30.11.2017 11 місяців господарську діяльність з медичної практики
реєстровий номер
майна

місцезнахо
дження

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

огоЛоШеННЯ про проведеННЯ коНкурÑів На право ореНди майНа
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

КиЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по київській області про проведення конкурсу
на право оренди неруХомоГо державноГо майна

 назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
в гуртожитку готельного типу «Вогник» загальною площею 53,43 м2 за адресою:
київська обл., васильківський р-н, смт дослідницьке, вул. інженерна, 3.
балансоутримувач: днУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім.
л. погорілого».
орган управління: міністерство аграрної політики та продовольства України.
вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
182 900,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення магазину для торгівлі продовольчими товарами, що також здійснює продаж товарів підакцизної групи.
орендна ставка: згідно з пунктом 19 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 18 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 2 743,50 грн без урахування ПДВ.
розмір гарантійного внеску становить 16 461,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
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р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 53,43 м2».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри,
15, рВ ФДмУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну
оцінку та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно
зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
7. заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.

8. 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
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відомості
приватизації

строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не
підлягає та зараховується до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
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.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: 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;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). при цьому
на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. приймання документів рв фдмУ по київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. київ, вул. Симона петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00
до 16.45), крім вихідних днів.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин рв фдмУ по київській області за телефоном (044) 200-25-28.

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

інформація
центру забезпечення службової діяльності міністерства
оборони та ГенеральноГо штабу збройниХ сил україни
про проведення конкурсу на право оренди неруХомоГо
військовоГо майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: центр забезпечення
службової діяльності міністерства оборони та генерального штабу збройних Сил
України, поштова адреса: 03168, м. київ, просп. повітрофлотський, 6 (фактичне розташування: 03168, м. київ, просп. повітрофлотський, 6).
орган управління: міністерство оборони України.
 назва об’єктів та їх місцезнаходження: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у триповерховій адміністративній будівлі, 1871 року побудови, військового містечка № 64, адреса: просп. повітрофлотський, 6, м. київ; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у чотириповерховій адміністративній будівлі,
1939 року побудови, військового містечка № 64, адреса: просп. повітрофлотський,
6, м. київ; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у семиповерховій
адміністративній будівлі, 1984 року побудови, військового містечка № 64, адреса: просп. повітрофлотський, 6, м. київ; частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 у семиповерховій адміністративній будівлі, 2007 року побудови, військового містечка № 64, адреса: просп. повітрофлотський, 6, м. київ.

балансоутримувач: центр забезпечення службової діяльності міністерства оборони та генерального штабу збройних Сил України.
ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2017 становить 63 800,00 грн без (пдв).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати (2,0 м2) становить 556,54
грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – січень 2018 року для розміщення 4
банкоматів. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно з чинним законодавством.
термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. мета використання об’єктів оренди – розміщення 4 банкоматів (40 %).
2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначених об’єктів оренди порівняно з початковим розміром орендної плати.
3. авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом 10 робочих днів з моменту укладення договору оренди.
4. Своєчасна (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі
сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
5. встановлення вузла обліку електроенергії за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямого договору з постачальною організацією (до моменту укладення
прямого договору відшкодовувати витрати орендодавцю за електричну енергію).
6. компенсація земельного податку під об’єктом оренди.
7. компенсація витрат за виконаний звіт про незалежну оцінку майна та публікування оголошення.
8. виконання поточного та інших видів ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги відшкодування.
9. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою. постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб майно було застраховане на весь строк оренди.
10. ефективне використання об’єкта оренди відповідно його призначення та умов
договору оренди.
11. заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб.
12. дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла
для військовослужбовців на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
13. право орендодавця здійснювати контроль за станом цільового використання
об’єкта оренди та використання інших умов конкурсу.
14. заборона суборенди.
для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу фдмУ
та моУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від
учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди).
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі по оренді».
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
днів з моменту публікування цієї інформації.
конкурс буде проведено в центрі забезпечення службової діяльності міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України (03168, м. київ,
просп. Повітрофлотський, 6, будівля № 1, під’їзд № 13, каб. № 8) о 10.00 через

конкУрси з відборУ сУб’єктів оціно×ної діялÜності
ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по вінницькій області про оГолошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

 назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – внутрішні мережі водопроводу (інв. № 2001, рік введення в експл. – 1972) довжиною 234,5 м; внутрішні
паротеплові мережі (інв. № 2003, рік введення в експл. – 1972) довжиною 231,4
м, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ват «вінницький комбінат
хлібопродуктів № 2» та перебувають на позабалансовому рахунку тов «вінницький крупозавод». місцезнаходження об’єкта оцінки: вінницька обл., вінницький р-н, смт десна, вул. гагаріна, 6ж. мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесених
державі в результаті неналежного зберігання державного майна. телефон замовника
конкурсу (0432) 67-26-08. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ
по вінницькій області. платник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.12.2013: внутрішні мережі водопроводу (інв. № 2001) первісна – 7 142,34 грн; залишкова – 1 477,46 грн; внутрішні паротеплові мережі (інв. № 2003) первісна – 52 241,47
грн; залишкова – 6 942,75 грн. наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. 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).
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до
нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.03.2018 (м. вінниця, вул. гоголя, 10).
на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурс відбудеться 20.03.2018 об 11.00 у рВ ФДмУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. телефон для довідок 67-26-08.
інформація
рв фдму по вінницькій області про оГолошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

 назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – окреме індивідуально визначене майно – Уатс (атск 50-200), інв. № 3, 1980 р. в., що не
увійшло до статутного капіталу ват «вінницьке атп-10555» та перебуває на балансі
тов «вінницьке атп-10555». місцезнаходження об’єкта оцінки: 21011, м. вінниця,
вул. ватутіна, 10б. мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з оцінки – рв
фдмУ по вінницькій області. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: –. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2017: первісна – 8,9 тис. грн;
залишкова –. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
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).
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до
нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.03.2018 (м. вінниця, вул. гоголя, 10).
на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

№ 18 (1142)

конкурс відбудеться 20.03.2018 об 11.00 у рВ ФДмУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. телефон для довідок 67-26-08.

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: майно, викрадене з маПП «лужанка» (закарпатська
обл., берегівський р-н, с. астей, вул. дружби народів, 109), – системний блок Lenovo
ThinkCentre M700 Tiny, який є складовою частиною Персонального комп’ютера у
складі: системний блок Lenovo ThinkCentre M700 Tiny, монітор Lenovo ThinkVision T2224d,
миша+клавіатура дротова ESPERANZA KBRD + MOUSE TK106 USB, рік випуску – 2016,
дата введення в експлуатацію – 19.05.2017, інвентарний номер 101460212. найменування балансоутримувача: закарпатська митниця дфС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 20).
мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. телефони замовника конкурсу: (0312) 64-96-00, 61-22-07.
електронна адреса замовника конкурсу: zakzvit@customs.sfs.gov.ua. балансова залишкова вартість основних засобів станом на 28.12.2017: 10 339,91 грн. дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.12.2017 (орієнтовна). замовник та платник робіт
з оцінки: закарпатська митниця дфС.
 2. назва об’єкта оцінки: об’єкт водопостачання мП астей (насосна Д
площею 21,0 м2) п/п «лужанка», м/п «астей», інвентарний номер 10310029.
місцезнаходження об’єкта: мапп «лужанка», закарпатська обл., берегівський р-н,
с. астей, вул. дружби народів, 109. найменування балансоутримувача: закарпатська
митниця дфС. мета проведення незалежної оцінки: розмежування об’єкта основних засобів для цілей бухгалтерського обліку телефони замовника конкурсу: (0312)
64-96-00, 61-22-07. електронна адреса замовника конкурсу: zakzvit@customs.sfs.gov.ua.
балансова залишкова вартість основних засобів станом на 28.12.2017: 0,00 грн. дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.01.2018 (орієнтовна). замовник та
платник робіт з оцінки: закарпатська митниця дфС.
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
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму: по об’єкту № 1 – 1.7 «оцінка рухомих речей, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних
апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»; по об’єкту
№ 2 – 1.1. «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них».
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій 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: до об’єкта № 1 – збитки (за подібністю причини) рухомого
майна; до об’єкта № 2 – необоротні активи, будівлі, споруди.
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, – 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

 1. назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль марки Ваз 21043, номер шасі (кузова рами) Y6L2104304L007872,
Хтк21043040005048, державний реєстраційний номер 07474, 2004 року випуску. місцезнаходження об’єкта: закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ф. ракоці,
13а. найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони закарпатської
області. мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості ктз з метою його
відчуження установою. телефон замовника конкурсу (0312) 3-50-46. балансова залишкова вартість основних засобів станом на 20.02.2018: 00,00 грн. дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 01.03.2018 (орієнтовна). замовник та платник робіт
з оцінки: Управління поліції охорони закарпатської області.
 2. назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль марки Ваз 21043, номер шасі (кузова рами) Y6L2104304L007936,
Хтк21043040007057, державний реєстраційний номер 070461, 2004 року
випуску. місцезнаходження об’єкта: закарпатська обл., м. Ужгород, вул. ф. ракоці,
13а. найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони закарпатської
області. мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості ктз з метою його
відчуження установою. телефон замовника конкурсу (0312) 3-50-46. балансова залишкова вартість основних засобів станом на 20.02.2017: 00,00 грн. дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 01.03.2018 (орієнтовна). замовник та платник робіт
з оцінки: Управління поліції охорони закарпатської області.

20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації». контактний телефон (044) 454-42-34.

інформація
київськоГо кеу про проведення конкурсу на право оренди
неруХомоГо військовоГо майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: київське кеУ, поштова
адреса: 03186, м. київ, вул. авіаконструктора антонова, 2/32, а/с 37 (фактичне розташування: м. київ, вул. курська, 13а).
 назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
будівлі площею 1,0 м2 за адресою: київська обл., переяслав-Хмельницький р-н,
с. дівички, військове містечко № 1, інв. № 11.
балансоутримувач: київське кеУ.
ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2017 становить 3 310,00 грн (без урахування пдв).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 110,34 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – грудень 2017 року (під розміщення банкомата).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
термін оренди – на два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі,
не меншому ніж одна місячна орендна плата протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному
обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на
відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж
встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; дострокове розірвання
договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців на
земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу фдмУ та
моУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; копію ліцензії
на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі по оренді».
кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації за поштовою адресою:
03186, м. київ, вул. авіаконструктора антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.
контактний телефон (044) 242-81-99.

департамент оцінки маéна, маéнових
прав та професіéної оціно÷ної
діяльності, т. 200-36-36
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
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «оцінка колісних транспортних засобів».
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2).
подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: колісні транспортні засоби для перевезення людей.
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.

іВАнО-ФРАнКіВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по івано-франківській області про оГолошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Гідротехнічні споруди 16 ставів загальною площею 52,8927 га, що обліковуються на балансі державного підприємства «Укрриба», за адресою: івано-франківська
обл., тлумацький р-н, с. Хотимир. запланована дата оцінки: 28.02.2018. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. замовник оцінки – рв фдмУ по івано-франківській області. платник
оцінки – Хотимирське сільськогосподарське рибоводне фермерське господарство.
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 (частина
прим. № 1 згідно з техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Управління державної казначейської служби України в долинському
районі івано-франківської області, за адресою: івано-франківська обл., м. долина,
вул. богдана Хмельницького, 2а. запланована дата оцінки: 28.02.2018. мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. замовник оцінки – рв фдмУ по івано-франківській області.
платник оцінки – пат «державний ощадний банк України».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг з оцінки
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ
від 31.12.2015 № 2075).
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для об’єктів
нерухомого майна – 2,4 тис. грн, для гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від
31.12.2015 № 2075). інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’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 з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
конкурсну документацію слід подавати до канцелярії рв фдмУ по івано-франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
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Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 19,6 м2
в одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Декабристів, 10, що перебувають на балансі державної установи
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія». Найменування балансоутримувача: Державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Декабристів, 10. Мета проведення незалежної оцінки: укладення дого
вору 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 – 40,635. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки:
19,6 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Декабристів, 10. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Дуліна
Вікторія Вікторівна (тел. (050) 457-49-25).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 22,8 м2
в одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Декабристів, 10, що перебувають на балансі державної установи
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія». Найменування балансоутримувача: Державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Декабристів, 10. Мета проведення незалежної оцінки: укладення дого
вору 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 – 46,519. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки:
22,8 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Декабристів, 10. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Кізлик
Людмила Аркадіївна (тел. (095) 407-78-77).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі площею
9,13 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України (в оперативному
управління (користуванні) Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. 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: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «АБ-Радіо», (тел. (095) 835-27-52).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 197,9 м2 у
підвальному приміщенні 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 – 40,14719. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 538,11 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 Богуненко Олексій Олексійович, (тел. (066) 853-99-06).
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 55,3 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Управління поліції
охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. 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 01.02.2018, тис. грн – 5,3322. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 79,7 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Центр дитячої та юнацької творчості Олександрійського району, (тел.
(052) 359-07-09 Інна Вікторівна).
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
63,0 м2 на другому та четвертому поверхах адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі
Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.02.2018, тис. грн – 6,07466. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 90,82 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, (тел. (052) 359-07-09 Інна Вікторівна).
 7. Назва об’єкта оцінки: частина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка
на дільницях Тимково-Мусіївка, Кварцит-Тимково», а саме: опора № 59, площа під опорою – 87 м2; опора № 60, площа під опорою – 21 м2; опора № 61,
площа під опорою – 108 м2; опора № 62, площа під опорою – 102 м2; опора
№ 63, площа під опорою – 21 м2; опора № 64, площа під опорою – 21 м2; опора
№ 65, площа під опорою – 21 м2; опора № 66, площа під опорою – 76 м2; опора № 67, площа під опорою – 21 м2; опора № 68, площа під опорою – 76 м2,
що знаходиться за межами населених пунктів Долинського району на територіях
Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської області та перебуває на балансі державного підприємства «Дирекція
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Найменування
балансоутримувача: Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: за
межами населених пунктів Долинського району на територіях Маловодянської,
Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської області. 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 01.02.2018, тис. грн – 0,0. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
28.02.2018. Площа земельної ділянки: 554,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів Долинського району на територіях Маловодянської,
Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської області.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Науково-випробувальний
центр «Промінь», (067) 403-36-77 Кузнецов Сергій Іванович).
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), Студентський бульвар, 19, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар, 19. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
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(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018,
тис. грн – 994,85491. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа
земельної ділянки: 1,28 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), Студентський бульвар, 19. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Телесвіт» (тел. 066) 994-91-60 Леонід Черкасов).
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному
поверсі будівлі гуртожитку № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 35, що перебуває на балансі Центральноукраїнського
державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Найменування
балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. Володимира Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018, тис. грн
– 1 368,167. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної
ділянки: 3,64 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Телесвіт» (тел. (066) 994-91-60 Леонід Черкасов).
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.
Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. Володимира Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018,
тис. грн – 1 368,167. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Площа земельної ділянки: 3,64 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Телесвіт» (тел. (066) 994-91-60 Леонід Черкасов).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкті 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 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV 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 № 1 – 6 та
8 – 10, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єктів № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення, що відповідають функціональному призначенню об’єкта оцінки,
для об’єкта № 3 – споруди для розміщення операторів мобільного зв’язку, для об’єкта
№ 7 – інженерні споруди та передавальні пристрої, подібні до об’єкта оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 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.
Конкурс відбудеться 16 березня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 205, 206,
207) на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу № 1 (інв. № 10320001) загальною площею 54,9 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ
«Сєвєродонецьке вище професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договора оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Платник: Міське комунальне підприємство
«Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (каб. 214) загальною площею 35,7 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі навчального
корпусу № 1 (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Платник: Луганська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 19 березня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр
МВС України у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Пухир Роман Миколайович.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 загаль-

ною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 124. Балансоутримувач: Регіональний сервісний
центр МВС України у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 124. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Ковальчук Лариса Василівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 91а; 91 – 101;
117 – 119) загальною площею 331,9 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Дочірнє підприємство «Львівський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної
компанії «Автомобільні дороги України».
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
4,0 м2 на першому поверсі нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львів-Авіахендлінг».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 28)
загальною площею 515,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плугова, 12а. Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс». 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. Плугова, 12а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковалишин Володимир Ігорович. Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист
ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 5,7 м2
на третьому поверсі лікувального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний
реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Грубер Ігор Емілович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 20 площею 9,4 м2
та кімн. № 34 площею 23,0 м2) загальною площею 32,4 м2 на другому поверсі
адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації. 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: Львівська обл.,
м. Сокаль, вул. Тартаківська, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Орендне підприємство «Львівське
обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 13,9 м2
на третьому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 1а. Балансоутримувач: Городоцьке
об’єднане Управління пенсійного Фонду України Львівської області. 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: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
у Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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.
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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: адмінбудівля з внутрішньозаводськими кабелями та
сигналізація загальною площею 10 524,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Заводська, 3, м. Полтава. Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський завод газорозрядних
ламп». Мета оцінки: визначення ліквідаційної вартості для продажу в процедурі ліквідації. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 27.40 виробництво освітлюваного устаткування. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 9 150 150,00. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на 31.12.2017 – 4 742 760,21 грн. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
та платник виконаних робіт: ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 48,3 м2 на 4-му поверсі
будівлі адміністративно-навчального корпусу (каб. 405) та нежитлове приміщення площею 47,3 м2 на 4-му поверсі будівлі адміністративно-навчального
корпусу (каб. 406) (проведення теоретичних занять слухачів автошколи). Місцезнаходження об’єкта: вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Балансоутримувач: Вище професійне гірничо-будівельне училище. 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: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 33,1 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 25, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект». 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: ГО «Будуємо майбутнє».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісна, 1/1, с. КустоловоСуходілка, Машівський р-н, 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:
Полтавська обласна дирекція АБ «Укргазбанк».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,4 м2 та частина даху
площею 22,2 м2, загальною площею 33,6 м2 (розміщення базової станції стільникового зв’язку). Місцезнаходження об’єкта: вул. О. Древаля, 35, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 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: ПрАТ «КиївСтар».
 6. Назва об’єкта: нежитлові приміщення нежитлової будівлі площею 78,4 м2
(розміщення закладу соціального обслуговування). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Старокиївська, 6, м. Решетилівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавський
обласний центр зайнятості. 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: Решетилівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на першому поверсі у будинку
головного учбового корпусу 2-поверхового з вбудованою їдальнею та КПП
площею 78,5 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 5,
м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний коледж
НАУ. 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: ПП «Контур – 2014».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,

№ 18 (1142)

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину (літ. А-І) загальною площею
33,6 м2 з сараєм (літ. Б) (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Краснопільський р-н, с/р Самотоївська, Корчаківська станція. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Білківська,
«Скрягівка» станція, будинок б/н. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
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».
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.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є окремо розташовані будівлі.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт оцінки подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 5,9 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 березня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 березня 2018 року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова
будівля (гараж) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»), що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Наливайка. 4, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48101. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Первісна вартість об’єкта оцінки станом на 27.11.2017: 16 876,00 грн; залишкова:
0,00 грн. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0697 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Наливайка. 4, м. Теребовля, Тернопільська
обл., 48101. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадського призначення
(державного управління та місцевого самоврядування). Правовий режим земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 10 432,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єктів № 1, 2: 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’єкта яких: для об’єкта № 1 – не перевищує 2 400,00 грн; для об’єкта
№ 2 – не перевищує 5 900,00 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 для об’єкта № 1 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єкта № 2 – 15 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 виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості, гаражі.
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).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
№ Найменування
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п дженнякод
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-10 на першому
поверсі 3-поверхового квартирного багатоповерхо
вого житлового будинку з учбовою частиною, літ. за
техпаспортом «А-3», інв. № 10131000064, загальною
площею 35,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна,
5, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ», 02071180,
тел. (057) 707-64-75
2 Торговий павільйон № 1 (інвентарний
№ 101310029) загальною площею 30,25 м2 за адре
сою: м. Харків, пров. Інженерний, 1а, що перебуває
на балансі Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця, ідентифікацій
ний код 02071211, тел. (057) 702-03-04
3

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

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Дата
Вид
Платник
та найменування балансоутримувача
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Окреме індивідуально визначене майно (матеріальні цінності
28.02.18 Ринкова ФОП Ангелюк
в кількості 22 од.) за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль,
Володимир
що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області
Володимирович

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 1.7 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 рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних
засобів та тих, що становлять культурну цінність), 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
зі 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’єкта яких не перевищує 1 000,00 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 є: рухоме майно, крім нерухомого майна,
машин, обладнання та колісних транспортних засобів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» 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).
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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

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та найменування
балансоутримувача

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення будівлі (літ. А) пам’ятки архітектури «Василіанський
Кременецька за
монастир» (охоронний номер 667/5) загальною площею 3 420,3 м2
гальноосвітня школа
2
І-ІІІ ступенів № 1
(у т. ч.: приміщення підвалу загальною площею 388,6 м , приміщен
ім. Галини Гордасевич
ня півпідвалу загальною площею 621,6 м2, приміщення першого
Кременецької міської
поверху загальною площею 1 142,2 м2, приміщення другого поверху
ради Тернопільської
загальною площею 1 267,9 м) за адресою: вул. Ліцейна, 2, м. Креме
області
нець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника
Ринкова

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній; зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Ананьївський р-н., с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; Код КВЕД 01.64 Оброблення
насіння для відтворення; Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 67 000 грн станом
на 30.04.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину, літ. № 37, загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за
методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника
конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби):
5 900 грн станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. 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. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні, літ. № 39, загальною площею
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні,
у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 73150-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні
засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 4 900 грн
станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. 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. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
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 напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
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 13.03.2018.
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 19.03.2018 о 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. Телефон для довідок
(048) 731-50-39.

Дата
оцінки
Вид
вартості

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

28.02.18

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, 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; окремо розташована будівля – 5,9 тис. грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
16.03.2018 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 22.03.2018
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.
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Інформація про
замовника/
платника
На дату Визначення вартості ФОП Федчен
укладення об’єкта оренди
ко Т. В.
договору на з метою передачі
проведення в оренду
незалежної
оцінки
Дата оцінки

Мета проведення
оцінки

На дату,
визначену
орендодав
цем

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для по
годження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторон
ньої організації)
Торговий павільйон № 2 (інвентарний
На дату, Визначення вартості
№ 101310030) загальною площею 30,25 м2 за адре визначену об’єкта оренди до
сою: м. Харків, пров. Інженерний, 1а, що перебуває орендодав 200,0 м2 для по
годження розрахунку
на балансі Харківського національного економічного
цем
орендної плати (за
університету імені Семена Кузнеця, ідентифікацій
заявою від сторон
ний код 02071211, тел. (057) 702-03-04
ньої організації)
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 16 (су 06.02.18 Визначення вартості
шильної № 57) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
об’єкта з метою
гуртожитку № 3 (інв. № 82367, літ. «А-9») загальною
продовження дого
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Л. Свобо
вору оренди
ди, 59а, що обліковується на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
2071139, тел. (057) 704-92-93
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 17
06.02.18 Визначення вартості
(сушильної) на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі
об’єкта з метою
гуртожитку № 4 (інв. № 82479, літ. «А-9») загальною
продовження дого
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Л. Свобо
вору оренди
ди, 59б, що обліковується на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
2071139, тел. (057) 704-92-93
Частина нежитлового допоміжного приміщення –
28.03.18 Визначення вартості
кімн. № 22 на цокольному поверсі десятиповерхової
об’єкта з метою
будівлі гуртожитку № 13 (інв. № 55944, літ. «Е-10»)
продовження дого
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
вору оренди
вул. Студентська, 5/1, що обліковується на балансі
Національного юридичного університету імені Ярос
лава Мудрого, 2071139, тел. (057) 704-92-93
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 22
30.04.18 Визначення вартості
(пральня) у підвалі шестиповерхової будівлі гур
об’єкта з метою
тожитку № 8 (інв. № 81563, літ. «В-6») загальною
продовження дого
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамів
вору оренди
ська, 4, що обліковується на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
2071139, тел. (057) 704-92-93
Нежитлове приміщення – кімн. № 2 площею
На дату Визначення вартості
18,87 м2, кімн. № 1а площею 8,3 м2, частина ко
укладення об’єкта оренди
ридору № 1 площею 2,48 м2, частина кімн. № 15
договору на з метою передачі
площею 0,35 м2 на першому поверсі 2-поверхового проведення в оренду
комбінату побутового обслуговування, інв.
незалежної
№ 1030033, реєстровий №20, загальною площею
оцінки
30,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім.
В. В. Докучаєва, що перебувають на балансі Хар
ківського національного аграрного університету ім.
В. В. Докучаєва, 000493764, тел.: (057) 709-03-00,
(057) 99-73-55
Частина коридору 1-го поверху різноповерхового
17.02.18 Визначення вартості
(8-14 ) навчального корпусу (інв. № 103100012)
об’єкта з метою
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
продовження дого
пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківсь
вору оренди
кого національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
Частина коридору 1-го поверху зліва від головного
17.02.18 Визначення вартості
входу різноповерхового (8-14) навчального корпу
об’єкта з метою
су (інв. № 103100090) загальною площею 2,0 м2
продовження дого
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що пере
вору оренди
буває на балансі Харківського національного універ
ситету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47,
707-52-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 20, 21,
На дату Визначення вартості
частина к. № 18 площею 9,1 м2, частина к. № 19
укладення об’єкта оренди
площею 8,2 м2 на 1-му поверсі одноповерхової
договору на з метою передачі
будівлі кафе, інв. № 13, реєстровий № 33689922
проведення в оренду
33ААААЕВ 247, літ. Б-1-2, загальною площею
незалежної
60,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13,
оцінки
що перебувають на балансі Східної філії Концерну
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
Нежитлові приміщення – частинка холу № 2 пло
На дату Визначення вартості
щею 10,0 м2 на першому поверсі та кімн. № 45 пло укладення об’єкта оренди
щею 33,0 м2 на четвертому поверсі 5-поверхового договору на з метою передачі
громадського будинку з навчальними майстернями проведення в оренду
та кабінетами, літ. А-5, інв. № 72450, реєстровий
незалежної
№ 6566, загальною площею 43,0 м2 за адресою:
оцінки
м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебувають
на балансі ДВНЗ «ХКБАД», 01275992, тел. (057)
731-24-31

ХНЕУ ім. Семе
на Кузнеця

ХНЕУ ім. Семе
на Кузнеця

ФОП Біло
дід О. О.

ФОП Біло
дід О. О.

ФОП Біло
дід О. О.

ФОП Біло
дід О. О.

ФОП
Токар О. В.

ТОВ «Діо-груп»

ТОВ «Діо-груп»

Релігійна гро
мада святих
мучениць Віри,
Надії, Любові
і матері їх Со
фії Харківської
єпархії УПЦ
ТОВ
«Сіті інвест 87»
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приватизації

Продовження таблиці

об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
№ Найменування
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
з/п дженнякод
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
13 Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 1-му
На дату
поверсі одноповерхової нежитлової будівлю літ.
укладення
«Б-1» загальною площею 181,5 м2 за адресою:
договору на
м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14
проведення
незалежної
оцінки
14 Нежитлові приміщення на цокольному поверсі
01.05.18
шестиповерхової будівлі (учбовий корпус № 1)
загальною площею 236,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське (с. Ко
муніст), учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебувають на балансі Харківського національ
ного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, тел. (0572) 99-73-55
15 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 233 на
18.02.18
другому поверсі лівого крила технологічного приміщен
ня зв’язку 10-поверхової аеродромно-диспетчерської
вежі з комплексом будівель та споруд (виробничій бу
динок) (реєстровий номер 19477064.7.СШФШЕЛ2656)
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Стартова, 15, що перебуває на балансі Харківсько
го регіонального структурного підрозділу Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України,
21175382, тел. 740-16-98
16 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 205 ЛАЗ 18.02.18
на другому поверсі двоповерхової технічної будівлі
майданчика № 1 ТРЛК-7 РСП «Київцентраеро» за
гальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
смт Печеніги, від будинку № 143 на вул. Зінченка, в
північному напрямі 1,9 км, інв. № 04107, літ. А, реє
стровий № 19477064.1.СШФШЕЛ401, що перебуває
на балансі Регіонального структурного підрозділу
Київський районний центр «Київцентраеро» Держав
ного підприємства обслуговування повітряного руху
України, 13738233, тел. (044) 361-60-17

Інформація про
замовника/
платника
Визначення вартості ФОП Бог
об’єкта оренди
дан Р. Є.
з метою передачі
в оренду
Мета проведення
оцінки

Визначення вартості ФОП Удо
об’єкта з метою
вік С. М.
продовження дого
вору оренди

Визначення вартості ПАТ «Дата
об’єкта з метою
груп»
продовження дого
вору оренди

Визначення вартості ПАТ «Дата
об’єкта з метою
груп»
продовження дого
вору оренди

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому
конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів прийманняпередавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 45, 2 тис. грн; необоротних активів – 31, 5
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,1
тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5, 0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 8, 8 тис. грн;
пакета акцій – 35,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти приватизації

 1. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з теплицею, що перебуває на балансі
ПАТ «Весотра-Харків» разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є. Балансоутримувач : ПАТ «Весотра-Харків». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт) будівля – їдальня з теплицею, розташована в
триповерховому будинку. Фундамент – бетон, стіни – цегла, перекриття – залізобетон.
Площа забудови – 500,0 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна станом на 31.12.2017 становить
362 тис. грн . Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є. Розмір земельної ділянки (ділянок):
0,0700 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок) 6325157900:00:004:0122.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, землі промислові, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для обслуговування
об’єкта незавершеного будівництва – їдальні з теплицею. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова фор-

ма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що не
перевищує 9,2 тис. грн. Строк виконання робіт становить 15 днів.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2, що перебувають на балансі ПАТ «Весотра-Харків», разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Автомобільна, 8б, 8в. Балансоутримувач: ПАТ «Весотра-Харків».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості
про об’єкт): нежитлова будівля буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2, рік побудови – 1971 та нежитлова будівля їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2, рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість майна на 31.12.2017 становить 20,7 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Пісочин,
вул. Автомобільна № 8б, 8в. Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,0265 га. Кадастровий
номер земельної ділянки (ділянок): 6325157900:00:004:0123. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу,
землі промислові, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для
обслуговування нежитлових будівель: буфету та їдальні. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018. Комісією
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що не перевищує
11,6 тис. грн. Строк виконання робіт становить 15 днів.
 3. Найменування об’єкта оцінки: приміщення підвалу загальною площею
182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1». Місцезнаходження підприємства (об’єкта
оцінки): м. Харків, вул. Петра Свинаренка, 14. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення
підвалу загальною площею 182,4 м2 з окремим входом в нежитловій цегляній будівлі
літ. «Б-1». Рік побудови – 1990.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2018.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що
не перевищує 9,2 тис. грн. Строк виконання робіт становить 10 днів.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому
конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів прийманняпередавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017 р.» та
з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для оцінки об’єкта
нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,5 тис. грн; цілісного майнового
комплексу – 38,0 тис. грн; необоротних активів – 29,2 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1 га) –
9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,9 тис. грн; земельної ділянки площею до
10 000 м2 (1 га) – 2,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9 тис.
грн; гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн; пакета акцій – 37,6 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки
окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі навчального корпусу ДНЗ «Буцький політехнічний професійний ліцей» площею 3,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад
«Буцький політехнічний професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Центральна, 2, смт Буки, Маньківський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: їдальня на п’ятому поверсі адмінбудівлі площею 18,5 м2, площі спільного користування площею 5,0 м2, загальною площею 23,5 м 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Соснівський
РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мусатова Н. М.
Дата оцінки: 28.02.2018.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі
2

двоповерхової цегляної будівлі колишнього банку «Україна» площею 115,0 м .
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка,6, м. Канів, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ
«Приватбанк». Дата оцінки: 28.02.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення сцени площею 59,6 м2 та актового
зала площею 210,2 м2 у будівлі клубу-їдальні навчального корпусу № 10 загальною площею 269,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Школа
традиційного карате Окінава». Дата оцінки: 28.02.2018.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.
4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІУ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: 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 грн; окремо розташована
будівля – 5 900 грн, комплекс будівель та споруд – 10 400 грн, об’єкт незавершеного
будівництва – 8 500 грн; цілісний майновий комплекс – 38 000 грн; необоротні активи – 29 200 грн; пакет акцій – 37 600 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Останній день подання заяв – 20 березня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 березня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 199,2 м2 будівлі гаража.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціальний авіаційний загін
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90. Платник робіт з
оцінки:ФОП Купка О. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі А-1, А1-1, А3-1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Куликівка,
вул. Миру, 95. Платник робіт з оцінки: ФОП Сковронюк О. Д.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 156,1 м2 будівлі
гаража. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське міжрайонне
управління водного господарства Деснянського басейного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського,
1в. Платник робіт з оцінки: ФОП Бугра Н. Г.
 4. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина водонапірної башти. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дігтярівський професійний аграрний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт Дігтярі, вул. Центральна, 1. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». 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.
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.

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.02.2018

м. Київ

СІЧЕНЬ
Аукціон

№ 227
20449073

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1869
«Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію
державного майна», на виконання пункту 6 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році», враховуючи службову записку Управління
конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації від 30 січня 2018 року
№ 33-5-22, та з метою оптимізації приватизаційних процесів НАКАЗУЮ:
1. Унести до додатка 1 «Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року № 1869 (із змінами), такі зміни:
1) викласти розділ «Січень» у такій редакції:

СІЧЕНЬ
14309988

АПАРАТ ФОНДУ
ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

5629

94,534

31982410
22098117

23073489
19358098

ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» *

05390842
29741,562

99,833

;

23050348

4) доповнити підрозділ «Апарат Фонду» розділу «Травень» такими позиціями:
00206539

ПАТ «Одеський припортовий завод» *

00194122

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» *

32133730

798544

99,567

155682,28

68,009

;

ВАТ «Оснастка» *

73705,27

50,005

.

2. Внести зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах», затверджений наказом Фонду державного майна України від 13 грудня
2017 року № 1869 (із змінами), виклавши розділи «Січень», «Лютий» та «Березень» в такій редакції:

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

АПАРАТ ФОНДУ
Приватне акціонерне товариство «Іста-центр»
Спільне українсько-швейцарське підприємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕМА»

128171
0,75

21,552
40

АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Одесаобленерго»
152123,89
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Струмок»
31,7
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
3208
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»
30555,1

25
19,82
48,021
99,99

БЕРЕЗЕНЬ
Фондова біржа

5) доповнити підрозділ «Апарат Фонду» розділу «Жовтень» такою позицією:
05797977

22,5

Фондова біржа

АПАРАТ ФОНДУ
00131771

51
38,022

Аукціон

00131713

БЕРЕЗЕНЬ

Приватне акціонерне товариство «Тюмень-Медико-Сміла»
6729,095
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТзОВ «Липчанблок»
5364,89

ЛЮТИЙ

;

2) виключити розділ «Лютий»;
3) доповнити додаток розділом такого змісту:

АПАРАТ ФОНДУ
Спільне підприємство «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 362,171

02498091

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Херсон-Діпромісто»
275,664

17,997

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ
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