Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 50 (1070)
Засновано у вересні 1993 року
конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою

28 червня 2017 р.

Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 16.06.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 8,4310 га, на якій розташований об’єкт державної власності – під’їзна залізнична колія станції Кременець
загальною довжиною 1 800,0 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною 1 424,0 м
(від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211 до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376,0 м (від стрілочного переводу № 211 до межі),
що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький
міжрайпостач», ліквідованого як юридичну особу, за адресою: вул. Березина, 77к,
м. Кременець, Тернопільська область переможцем визнано Державне підприємство «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль).
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

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

Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, для забезпечення
відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних
покупців РВ ФДМУ по Львівській області інформує про те, що розпочато підготовку

до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону акціонерного товариства, а саме:
РВ ФДМУ по Львівській області
Код за ЄДРПОУ
Назва АТ
Розмір пакета акцій, %
00177158
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
99,667
За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації об’єктів груп В,
Г, Е та управління корпоративними правами РВ ФДМУ по Львівській області.
Телефон для довідок (032) 255-39-72, телефон/факс (032) 261-66-01.
Інформація про акціонерне товариство розміщена на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

У номері

Наказ ФДМУ від 23.06.2017 № 1031
«Про внесення змін до деяких наказів
Фонду державного майна України».................
Об’єкти груп В, Г, що підлягають
виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону..........................................
Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають
виставленню на продаж на аукціонах,
в тому числі на фондових біржах
та відкритих грошових регіональних
аукціонах.................................................................

офіційне видання Фонду
державного майна України

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. А-2, площею
469,9 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Літиня, вул. Б. Хмельницького, 35, що перебуває на балансі Літинської сільської ради Дрогобицького району
Львівської області. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 316 032,00 грн, у т. ч. ПДВ – 52 672,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об’єкт: приміщення їдальні літ «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2, є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ –
19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 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 11 524,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.07.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.07.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у т. ч. 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 до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн. ПДВ – 23 746,20
грн. Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; 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 1 424,77 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 14 247,72 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 – 20.07.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.07.2017 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 т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 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
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний
стан приміщень задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 380,22 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.07.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.07.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у т. ч. 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 направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
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Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
ПДВ – 433 055,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80
грн, у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
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 сумі 259 833,48 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 – 21.07.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина
(літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
ПДВ – 226 607,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40
грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
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 сумі 135 964,44 грн, що становлять 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 – 21.07.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки), будинок 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області. Ідентифікаційний код балансоутримувача 37989721. Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2,
одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992.
Фундамент цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля
гаража боковими фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної
підстанції та будівлі котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні
комунікації – відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста – 1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, ПДВ – 6 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у т. ч.: об’єкта
нерухомості: без ПДВ – 29 300,00 грн, ПДВ – 5 860,00 грн, з ПДВ – 35 160,00 грн, земельної ділянки: без ПДВ – 3 400,00 грн, ПДВ – 680,00 грн, з ПДВ – 4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання земельної
ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійне
вирішення покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно
до чинного законодавства; здійснення заходів щодо державної реєстрації права
власності на об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну ділянку) згідно
з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта
приймання-передачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 924,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 24.07.2017. Час початку аукціону – 10.00,
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 електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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
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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).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
20.07.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ.
Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів у кількості 241 од.; інше майно
в кількості 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт.,
ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пилка –
16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50 шт.,
сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок
начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100 шт.,
цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета для
каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник –
44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП
№ 12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна, одноповерхова. Фундамент
будівлі – з/б стакани, стіни: 40 % цегляні, 60 % – з/б панелі, покриття рулонне,
перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога –
асфальт. В приміщенні будівлі наявні декілька входів у вигляді металевих воріт.
Процент зносу – 31 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн. ПДВ –
209 759,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 258 554,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: питання землекористування покупець
вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог
чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 125 855,40 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 17.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 21.07.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка (826 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
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 окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826,0 м2.
Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 868 126,00 грн, ПДВ: 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 041 751,20 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 т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 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 104 175,12 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
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 25 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 липня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід з
бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки
минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий бетонний;
стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації –
електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан основних

конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн, ПДВ: 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 542 478,80 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 т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 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 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 25 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 липня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 11.
Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) – окремо розташована, одноповерхова, кам’яна
будівля, у т. ч. підвал (погріб) площею 20,6 м2. З інженерних мереж об’єкт забезпечений електропостачанням та пічним опаленням, у підвалі (погребі) є лише
електропостачання. Технічний стан об’єкта задовільний. Група капітальності – ІІІ.
Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0722
га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного
господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0210. Об’єкт перебуває в
оренді. Договір оренди діє до 01.01.2018.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 159 148,80
грн. ПДВ – 26 524,80 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 132 624,00 грн, у т. ч.: земельна ділянка – 49 071,00 грн, адміністративно-господарське приміщення (будівля
літ. А-І) – 83 553,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 15 914,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька обл., Кам’я
нець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13, що обліковується на балансі
Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 13.
Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля літ. А-І) – окремо розташована одноповерхова будівля. З інженерних споруд об’єкт забезпечений електропостачанням та пічним опаленням. Технічний
стан об’єкта – задовільний. Група капітальності – ІІІ. Рік побудови – 1973. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,0775 га, цільове призначення – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янецьПодільського міжрайонного управління водного господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0211. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди діє до
01.01.2018.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 76 663,20 грн.
ПДВ – 12 777,20 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 886,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 51 748,00 грн, складське приміщення (будівля літ. А-І) – 12 138,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 7 666,32 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 28.07.2017, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяви на участь у аукціоні – 24.07.2017.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» на електронну адресу: www.uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840
(зі змінами).
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування за попереднім погодженням з регіональним відділенням.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час
роботи – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних.
Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», тел.: +38(044)
337-23-61, (044) 337-23-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею
137,0 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
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Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля цегляна загальною площею
137,0 м2, без підвалу, ІІІ групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,1200 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1157.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації становить 88 118,40 грн з урахуванням ПДВ, ПДВ – 14 686,40 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 73 432,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 31 126,00 грн, будівля – 42 306,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 8 811,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із
земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/230.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: прибудоване приміщення акумуляторної загальною площею 37,6 м2, цегляна, ІІ групи капітальності, 1991 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0400 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1230.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку (поз.
479) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок (поз. 479) розташований на масиві
малоповерхової забудови поряд з дорогою. Рівень будівельної готовності – 25 %.
По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні
блоки, частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні.
Територія об’єкта не огороджена, поросла кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (поз.
479) разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять
гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 68 499,60
грн (шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (поз. 479) –
27 027,60 грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з ПДВ; земель
ної ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні
00 копійок) з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом
трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну
реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням;
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Жито-

Продаж об’єктів групи Ж

поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 35 599,20 грн з урахуванням ПДВ,
ПДВ – 5 933,20 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 666,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 10 694,00 грн, приміщення – 18 972,00 грн
Сума грошових коштів в розмірі 3 559,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 28 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 24.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,

у т. ч. за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51, офіс 11) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840
(зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи
з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 31 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 4 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м.Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

вень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять
гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (поз. 480) – 27 027,60 грн
(двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з ПДВ; земельної ділянки –
41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 31 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 4 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку
(поз. 480) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл.,Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок (поз. 480) розташований на масиві
малоповерхової забудови поряд з дорогою. Рівень будівельної готовності – 25 %.
По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні
блоки, частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні.
Територія об’єкта не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (поз.
480) разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гри-

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ВІННИЦЬКА область

ОДЕСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395. Адреса
балансоутримувача: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант 1986 р. в., пилосос
«Ракета» 1991 р. в., електричний котел ОАГВ 1987 р. в., газова плита «Електа» 1993
р. в, коптильна шафа «Полтава» 1996 р. в., холодильна шафа «Бірюса» 1984 р. в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія земель: землі
житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження не зареєстровані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
295 038,00 грн, у т. ч.:
їдальні з обладнанням без урахування ПДВ – 210 653,00 грн, ПДВ – 42 130,60
грн, з урахуванням ПДВ – 252 783,60 грн.; земельної ділянки без урахування ПДВ –
35 212,00 грн, ПДВ – 7 042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, які
не виконані на момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 950,38 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій
області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Він
ницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.07.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на 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 направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону об’єкта державної власності – бази відпочинку «Дорожник»
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59
Балансоутримувач: ПАТ «Південьзахідшляхбуд», адреса: 21036, м. Вінниця,
вул. 40-річчя Перемоги, 27; код за ЄДРПОУ 03449841. Постановою господарського
суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнаний банкрутом, триває процедура ліквідації.
Відомості про об’єкт приватизації: база відпочинку є недіючою. До складу
бази відпочинку «Дорожник» входять 7 будиночків типу «Колиба», будівля їдальні, вагончик, ємності на 10 м3 та на 12 м3, естакада для ємності; будівля. Майно
перебуває зношеному стані, непридатному для подальшої експлуатації без проведення капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,33 га; цільове призначення: землі
рекреаційного призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 750 830,00 грн (сімсот п’ятдесят
тисяч вісімсот тридцять грн), ПДВ – 150 166,00 грн (сто п’ятдесят тисяч сто шістдесят шість грн).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 900 996,00 грн (дев’ятсот
тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн).
Умови продажу об’єкта: здійснення та завершення ремонту об’єкта для приведення його у стан, придатний до експлуатації як бази відпочинку, не пізніше ніж через
два роки з моменту переходу права власності; відновлення функціонування об’єкта
як бази відпочинку, що розрахована не менше ніж на 16 відпочиваючих, не пізніше
ніж в перший курортний сезон, який настане через два роки з моменту переходу
права власності; збереження профілю діяльності та забезпечення функціонування
об’єкта як бази відпочинку не менш як три роки; створення протягом двох років з
моменту переходу права власності не менше 5 нових робочих місць; дотримання під
час експлуатації об’єкта виконання санітарних, протипожежних, екологічних норм;
питання відведення земельної ділянки вирішуватиметься покупцем після укладення
договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством України.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 за № 772 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 90 099,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 21 липня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1112.
Останній день приймання заяв – 13 липня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 731-40-43, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15,
11-й поверх, каб. 1113.

№ 50 (1070)

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).

Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літ. З-І)
загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки цегляні;
перекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До складу будівлі входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952
та приміщення душевої-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966.
Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %,
санітарно-технічний стан задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи
мають тверде покриття. Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський
щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу (інв. № 360) – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 70 525,00 грн, ПДВ – 14 105,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 84 630,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 463, 00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 липня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 28 липня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

28 червня 2017 року
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фдму повідомляє
Продовження додатка 1

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.06.2017

м. Київ

1

№ 1031

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої
та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), на виконання пункту
6 наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році»
та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації
державного майна до Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
1. Включити до додатка 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 20 січня 2017 року № 71, такі позиції:
00130850
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
315651000
100
В
33348385
ПАТ «Київпассервіс»
195963000
100
В
2. Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017
року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж в 2017 році», виклавши додатки 1 та 2 до наказу в новій редакції, що
додаються.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 30.01. 2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 23.06.2017 № 1031)

Код
за ЄДРПОУ
1

16464888
36376078

14309988
22794087

00130820

05797977

00131771
00220477
14309913

Об’єкти груп В, Г,
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Статутний Частка статутного капікапітал, талу, що буде виставНазва підприємства
тис. грн
лена на продаж, %
2
3
4
ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПрАТ «Укрпапірпром»
12405,05425
99,953
ПрАТ «Рітм»
5606,7
51,199
ЛИПЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
5629
94,534
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
99,998
CЕРПЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» *
25409,711
99,928
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
ВАТ «Оснастка» *
73705,27
50,005
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» *
29741,562
99,833
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
11233,804
50
інститут атомного та енергетичного насособудування» *
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
1441,64
50

2
3
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
11196,65
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
00194122 ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» * 155682,28
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» *
33637,84
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» *
39660
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» *
44840
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» *
15272,04
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго» *
64135,19
05766356 ПАТ «Сумихімпром» *
434686,9665
05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» *
15288,65
33348385 ПАТ «Київпассервіс»
195963
ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ
22927045 ПАТ «Центренерго» *
480229,2404
05762269 ПАТ «Турбоатом» *
105624,13
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» *
798544
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» *
43525,4
05743160 ВАТ «Оріана» *
806000
00130850 ПАТ «Криворізька теплоцентраль»*
315651
_____________

4

Продовження додатка 2

1

2

3

4

72849,107

20,391

44281,374
149185,8
81896,46875
27091,07
152123,89
127905,41
236443,01
59916,17

25
25
25
25
25
25
25
25

ЛИПЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ

99,667
33104103 ПрАТ «М-Сервіс»
68,009
70,009
70
60,248
50,999
65,001
99,995
57,389
99,81

78,29
75,22
99,567
99,99
99,999
99,53

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 30.01. 2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 23.06.2017 № 1031)

Об’єкти груп В, Г, Е,
що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі
на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах
Статутний Частка статутного капіКод
капітал, талу, що буде виставНазва підприємства
за ЄДРПОУ
тис. грн
лена на продаж, %
1
2
3
4
ЧЕРВЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
30058128 ПрАТ «Президент-готель»
94337,411
100
30019780 ТОВ «Учбово-атестаційний центр по неруйнівному
35,476
25
контролю»
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
35652,25
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05390842 ПАТ «Струмок»
31,7
19,82
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00218354 ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»
10032,963
4,59
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
114,03
30,979
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
48851,4285
9,677
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»
66458,91
21,524

Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23293513
00130872
00131268
00131305
00131713
23269555
23343582
23359034

ПАТ «Сумиобленерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ПАТ «Київенерго»
ПАТ «Одесаобленерго»
ПАТ «ДТЕК Західенерго»
ПАТ «Донбасенерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

СЕРПЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00412292 ПАТ «Луценко»
1726,893
24,999
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго»
37098,333
46
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд»
8379,979
95
ЛИСТОПАД
Аукціон
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
20272048 ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія»
990,53062
0,99
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22098117 ТзОВ «Липчанблок»
5364,89
22,5
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО МІСТУ КИЄВУ
00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»
16546491,08
0,00000004
00039002 ПАТ «Промінвестбанк»
40617682,94
0,00000096
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне мале підпри0,0116
24,052
ємство «Боррікс»
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00119681 ВАТ «Автоливмаш»
5159,5
25,998
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35879807 ПАТ «Львівська вугільна компанія»
305610
37,578
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
68346,2
23
ГРУДЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
25594064 ПАТ «Науково-виробничий концерн «Наука»
5920,387
46,449
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. КИЄВУ
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800
30
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. КИЄВУ
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
26,31
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
48709,52
25

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство юсти- 08562594, Державна установа «Вінницька виправна колонія (№ 86)», Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення 08562594.1.ШХЧЮХП154 21100, м. Вінниця,
21,0
90 762,00
2 роки 364 дні
Розташування опалюції України
21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, тел. (0432) 50-80-94
на 1-му поверсі будівлі складу (літ. А)
вул. Брацлавська, 2
вального пункту
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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки
00193430, Новомосковський технікум Національної металургійної Академії Укра- Нежитлові вбудовані 02070766.13РМБЧЧФ938; м. Новомосковськ,
162,0;
494 657,00
8,75 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів;
2
України
їни, м. Новомосковськ, вул. Зелінського, 16, тел. (05693) 7-55-74
приміщення;
02070766.13РМБЧЧФ945 вул. Зелінського, 16
482,71
79,7 м –розміщення складу; 73,55 м2 – інше використання державного майна (визамощення
робництво); 333,6 м2 – розміщення складу; 149,0 м2 – інше використання державного майна (виробництво)
2 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., Нежитлові вбудовані 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євро34,4
288 238,00
10 років
Розміщення редакції засобу масової інформації
гільної промисловості України м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
пейська, 15
3 Міністерство енергетики та ву- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., Нежитлові вбудовані
–
м. Дніпро, вул. Євро200,5
1 612 622,00
10 років
Розміщення редакції засобу масової інформації
гільної промисловості України м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
пейська, 15
4 Фонд державного майна
05393116, ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», м. НовомосНежитлові вбудовані
–
м. Новомосковськ,
146,16
1 057 029,00
5 років
Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не
України
ковськ, вул. Сучкова, 115, тел.: (05693) 4-23-01, 4-28-12, 4-23-03
приміщення
вул. Паланочна, 6
використовується для провадження підприємницької діяльності
Заяви про оренду 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без пдв, грн
строк оренди
1 Державна казначейська
37442296, Управління Державної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 374422961.АААГБГ665 смт Ємільчине,
10,9
14 961,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні з реслужба України
області, 11201, смт Ємільчине, вул. Соборна, 45, тел. 2-13-90
адміністративної будівлі (літ. А)
вул. Соборна, 45
монту ювелірних виробів
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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
2
площа, м лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський Нежитлове вбудоване примі- 02070832. 1. ЯНУБФА-088 Закарпатська
37,6
224 377,00
35 місяців
Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання послуг з ксерокопіювання – 7,6 м2; торговельних об’єктів з проосвіти і науки національний університет», вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, Закар- щення (поз. 47 за планом) на
обл., м. Ужгород,
дажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних
України
патська обл., 88000, тел. (03122) 3-33-41, факс (03122) 3-42-02 1-му поверсі гуртожитку № 1
вул. Митна, 27
закладів, –18,0 м2; торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи –12,0 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження площа,
мета використання
контактний телефон)
майна
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070849, Запорізький національний технічний університет,
Частина нежитлового приміщення № 1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з № 4 до № 11 02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя,
220,8
979 148,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
і науки України
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого поверху будівлі кафе-автомата (літ. М-2)
вул. Жуковського, 64
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 Міністерство освіти 02070849, Запорізький національний технічний університет,
Нежитлові приміщення № 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4, 02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя,
80,3
380 164,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
і науки України
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60 А3-2, А4, А5)
вул. Жуковського, 64
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне агентство лісових
ресурсів України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Балансоутримувач

найменування

00992036, ДП «Димерське лісове господарство» Цех лісопильний (інв. № 10120004);
цех деревообробний (інв. № 142)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «БоНежитлове приміщення № 249 на 2-му пориспіль»
версі пасажирського термінала «D»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «БоНежитлове приміщення № 327 на 2-му пориспіль»
версі пасажирського термінала «D»
37199618, ДП «Укрспирт»
Приміщення пилорами (інв. № 161)

28 червня 2017 року

реєстровий номер майна
–
–
–
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Київська обл., Вишгородський р-н,
197,6;
275 960,00
2 роки 11 місяців
с. Федорівка, вул. Миколаївська, 5
109,9
153 480,00
Київська обл., м. Бориспіль,
18,0
1 324 046,00
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
6,6
572 975,00
2 роки 11 місяців
Аеропорт
Київська обл., Тетіївський р-н,
45,6
56 638,00
2 роки 11 місяців
с. Стадниця, вул. Заводська, 2
місцезнаходження

мета використання
Виробнича діяльність
Розміщення офіса для організації обслуговування пасажирів
Розміщення каси для продажу квитків
Розміщення виробничої діяльності (деревообробка)

№ 50 (1070)

5
Продовження таблиці
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
5 Міністерство юстиції України 8680201, ДП «Підприємство Державної кримі
Частина нежитлового приміщення їдальні 08680201.39.БПЦЯЖИ087 Київська обл., Бориспільський р-н,
30,0
127 714,00
2 роки 11 місяців Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів з продажу продовольнально-виконавчої служби України (№ 119)»
в/н складу (інв. № 10300017)
с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1
чих та непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 00216208, Полтавський політехнічний коледж Національного технічного Частина нежитлово- 02071180.8.ФШОГЧ024 м. Полтава,
3,0
20 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення ксерокопіювальної техніки – 2,0 м2 (7 %),
і науки України
університету «ХПІ», м. Полтава, вул. Пушкіна, 83а, тел. (0532) 60-74-52 го приміщення
вул. Пушкіна, 83а
продаж канцтоварів – 1,0 м2 (6 %)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба ста- 02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, Нежитлове приміщення
–
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Неза14,7
30 450,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
тистики України
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 26-68-04
лежності, 14
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиреєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без пдв, грн вий строк оренди
1 Міністерство осві- 02066769, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській Частина коридору (кімн. 29) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі головного учбового 02066769.1.АААККЖ428 м. Харків, вул. Чка1,0
8 750,00
1 рік
Розміщення банкомата
ти і науки України авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, тел.: (057) 315-10-56, 315-11-31 корпусу з актовою залою, інв. № 10310030, реєстровий №, літ. Б-2-4
лова, 17
2 Міністерство осві- 02547910, ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 61121, м. Харків, вул. Владислава Зубен- Нежитлові приміщення – кімн. 6, 22 та частина кімн. 18 (S = 53,6 м2) на 1-му поверсі 02547910.1.ЯЛВШБА043 м. Харків, вул. Вла111,0
305 139,00
1 рік
Розміщення виробництва
ти і науки України ка, 37, тел. (057) 264-77-75
2-поверхової будівлі майстерні учбового корпусу № 2, літ. З-2, інв. № 10310005
дислава Зубенка, 37
шкільного приладдя
3 Державна служба 38631015, ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській об- Стовп (1 шт.), інв. № 11309509; частина бетонної площадки (фундамент) – 16,7 м2,
38631015.23.МТЧУРМ 125; Харківська обл., Ізюм32,2
42 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомуУкраїни з надзви- ласті, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44
інв. № 11309510; контейнер зовнішньою площею 15,5 м2, інв. № 11309508
38631015.23.МТЧУРМ 123; ський р-н, м. Ізюм,
нікаційного обладнання
чайних ситуацій
38631015.23.МТЧУРМ 124 пров. Алмазний, 1а
та антен
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба
02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018, м. Чернівці,
Вбудовані приміщення 1-го поверху
02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Головна, 249а
40,4
262 873,00
5 років
Інше використання нерухомого майна (ремонт та обстатистики України вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55
будівлі (літ. А)
слуговування касових апаратів)
2 Міністерство оборони 35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», 29006, Хмельницька обл., Нежитлові приміщення 1-го поверху
33689922.5.УВЮЯЮТ042 м. Чернівці, вул. Заводська, 12
72,2
172 247,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (надання поУкраїни
м. Хмельницький, вул. Майорського, 9, тел. (067) 756-71-71
будівлі (літ. А-2)
слуг з фарбування виробів із дерева)
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство екології та при- 37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,
Нерухоме майно – частина нежитлового
37552996.1.АКПЕР001 м. Київ, вул. Митрополита
30,0
533 000,00
2 роки 11 місяців
родних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: 206-31-49, 206-31-00, 206-31-64 приміщення на цокольному поверсі будівлі
Василя Липківського, 35
станом на 31.03.2017
2 Міністерство екології та при- 37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 37552996.1.АКПЕР001 м. Київ, вул. Митрополита 232,4
4 031 700,00
2 роки 11 місяців
родних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: 206-31-49, 206-31-00, 206-31-64 на цокольному поверсі будівлі
Василя Липківського, 35
станом на 31.03.2017
3 Міністерство освіти і науки 01275940, Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, вул. Стадіон- Нерухоме майно – нежитлові приміщення 01275940.1.ПЛАФВН032 м. Київ, вул. Стадіон21,1
285 000,00
2 роки 11 місяців
України
на, 2/10, м. Київ, 03049, тел. (044) 245-52-95
на 1-му поверсі будівлі
на, 2/10
станом на 31.12.2016

№
Назва органу управління
з/п

4 Державна служба статистики України
5 Міністерство внутрішніх
справ України
6 Державна служба статистики України

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

21680000, Головне управління регіональної статистики, вул. Еспланадна, 4-6,
м. Київ, 01601, тел. (044) 246-68-58
08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1, тел. 481-56-01
02363095, Головне управління статистики у м. Києві, 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, тел./факс (044) 486-71-38

найменування

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Еспланадна 2-му поверсі будівлі
на, 4-6
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 08735882.2.СВЖЛАК013 м. Київ, вул. Бердичівна 1-му поверсі корпусу ЦВЛК
ська, 1
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 02363095.1.АААДЕЖ512 м. Київ, вул. Тургенєвна1-му поверсі
ська, 71-75

7 Державна служба статис- 02363095, Головне управління статистики у м. Києві, 04053, м. Київ, вул. Тур- Нерухоме майно – нежитлове приміщення 02363095.1. АААДЕЖ512 м. Київ, вул. Тургенєвтики України
генєвська, 71, тел./факс (044) 486-71-38
на 1-му поверсі
ська, 71-75

44,6
50,6
107,9
100,4

850 600,00
станом на 31.03.2017
827 000,00
станом на 31.03.2017
1 873 000,00
станом на 31.03.2017

2 роки 11 місяців

1 743 000,00
станом на 31.03.2017

2 роки 11 місяців

2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (17,0 м2);
торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів (4,1 м2)
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення пункту приймання біологічних матеріалів
Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності
Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів

8 Міністерство регіонально- 02497683, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проНерухоме майно – нежитлове приміщення 02497683.1.АААДДК939 м. Київ, просп. Голосіїв35,9
527 000,00
2 роки 11 місяців
го розвитку, будівництва ектний інститут цивільного будівництва «УКРНДІЦИВІЛЬБУД» , 03039, м. Київ, на 1-му поверсі адміністративної будівлі
ський, 50
станом на 31.03.2017
та житлово-комунального просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел.257-50-44, факс 257-10-79
господарства України
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Житомирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення заправки (літ. З) площею 33,9 м2 (реєстровий № 01033869.5.АААБЕД109), приміщення для ємкостей
(літ. Н) площею 65,5 м2 з піднавісом (реєстровий № 01033869.1.ЯКЕМРО005)
та площадки з асфальтовим покриттям для під’їзду до заправки площею
1 490,17 м2 (реєстровий № 01033869.5.АААБЕД105) за адресою: м. Житомир,
просп. Незалежності (колишня вул. Ватутіна), 55а.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна становить 304 660,00 грн станом на 31.03.2017.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Житомирське міжрайонне управління
водного господарства.
Орган, уповноважений управляти майном: Державне агентство водних ресурсів України.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 2017
року становить 3 842,52 грн (без ПДВ). Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу; використання орендованого майна з метою розміщення
АЗС; до участі у конкурсі допускаються учасники, код КВЕД основних видів діяльності
яких відповідає напряму використання об’єкта оренди; об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду; термін оренди – до 3 років; переможець конкурсу
зобов’язаний після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови від
укладення договору оренди (протягом п’яти робочих днів) договір оренди укладається
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї конкурсної пропозиції орендної плати; авансовий платіж у розмірі 6-місячної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, вноситься орендарем на розрахункові рахунки Держбюджету та балансоутримувача у співвідношенні 50 % до 50 % протягом п’яти робочих
днів після підписання договору оренди. Акт приймання-передавання підписується
сторонами не пізніше 2 (двох) робочих днів після отримання авансового платежу. У
випадку неотримання авансового платежу та непідписання акта приймання-передачі
у зазначені вище строки договір оренди вважається не укладеним; страхування
орендарем об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застраховане; забезпечення орендарем проведення реконструкції об’єкта оренди
та заміни обладнання з метою розміщення АЗС. У разі припинення або розірвання
договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а
поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, як з дозволу,
так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння
йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; протягом місяця
після укладення договору оренди орендар зобов’язаний встановити прилади обліку
комунальних послуг (води, електроенергії); Орендар зобов’язаний укласти з балансоутримувачем договір на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати
укладення договору; орендар зобов’язаний підтримувати належні умови експлуатації,
ефективне використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в офіційному виданні Фонду державного майна
України – газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова
адреса, контактний телефон, мобільний телефон);
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відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ ФДМУ по Житомирській області
(кімн. 412).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочі дні до дати проведення
конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти
з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитися з об’єктом оренди
можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна, що відбувся 02.06.2017
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Державного підприємства
Одеської філії «Адміністрація морських портів України», а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху (першого рівня) в будівлі Морського вокзалу, інв. № 073000,
реєстровий № 38727770.10.АААИГА987, загальною площею 142,68 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Приморська, 6 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584).
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Одеського національного
політехнічного університету, а саме: частини нежитлового приміщення четвертого поверху будівлі гуртожитку № 5, інв. № 122286, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ037, площею 2,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11б та
частини нежитлового приміщення 4-го поверху будівлі гуртожитку № 6, інв. № 122296,
реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ038, площею 2,0 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Маршала Говорова, 11в конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з ФОП Мостикою Ніною Олексіївною (інд. код 3154920304).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого
державного майна: гідротехнічних споруд ставу Заложці № 5, інвентарний номер
330, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ614, площею 183,06 га, смт Залізці,
Зборівський р-н, Тернопільська обл., водозабірної споруди, інвентарний номер 341,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ570, підводної споруди, інвентарний номер 342, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ599, що розташовані за межами
населеного пункту Зборівського району Тернопільської області та перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25592421, переможцем конкурсу визнано ФОП Кушніра Василя Омеляновича.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
Оскільки пропозиції тільки одного заявника повністю відповідали умовам
конкурсу на право оренди державного майна – шести гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України,

за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а відповідно до п. 18 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з ПП «Здоров’я МВ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 29.05.2017
За результатами засідання конкурсних комісій на право оренди нерухомого
державного майна прийнято рішення укласти договори оренди:
вигородженої частини нежитлового приміщення коридору на цокольному поверсі будівлі навчального корпусу № 7 загальною площею 64,66 м2, що перебуває
на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37к з
переможцем конкурсу – ТОВ «СПРАВЕДЛИВІ СПРАВИ»;
вигородженої частини нежитлового приміщення переходу на цокольному поверсі будівлі навчального корпусу № 14 загальною площею 29,0 м2, що перебуває
на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 14б з
єдиним учасником конкурсу – ТОВ «РАССЕЛ ГРУП»;
нежитлового приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 загальною площею 29,0 м2, що перебуває на балансі Київського коледжу комп’ютерних
технологій та економіки Національного авіаційного університету, за адресою:
м. Київ, вул. Бориспільська, 5 з переможцем конкурсу – ФОП Кашперським
Юрієм Петровичем.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення загальною площею 234,4 м2 військового містечка №
1, будівля (інв. № 2) за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 5.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30 квітня 2017
року становить 2 945 740,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 36 821,75 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання
під розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку
у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26 липня 2000 року № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: площадка з піскоцементної суміші площею 480,0 м2 військового містечка № 677/1, що перебуває на балансі КЕВ
м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2017, становить 48 820,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 610,25 грн за базовий місяць – березень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
15 % (виробництво).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017 р., що становить 610,25 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою КМУ від
04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за власний
рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна; термін дії договору
оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на
об’єкт оренди з метою перевірки його стану відповідно до напряму використання за
цільовим призначенням; зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні,
хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в
орендованому приміщенні; протягом 15 робочих днів після підписання договору
встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забез-

печується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване майно
в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом
10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування повідомлення
про об’єкт, що пропонується до передачі в оренду.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим)
після опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Житомира за адресою:
м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо розташований одноповерховий медпункт загальною площею 220,42 м2; окремо розташований одноповерховий
спортзал загальною площею 516,53 м2; окремо розташована одноповерхова
казарма загальною площею 929,2 м2. Балансоутримувач: Аварійно-рятувальний
загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. 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 – ТОВ НВП «Пірена». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 будівлі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 08.06.2017: окремо розташований одноповерховий медпункт
загальною площею 220,42 м2: відновна – 137 740,00 грн; залишкова – 0,00 грн;
окремо розташований одноповерховий спортзал загальною площею 516,53 м2: відновна – 168 811,00 грн; залишкова – 0,00 грн; окремо розташована одноповерхова
казарма загальною площею 929,2 м2: відновна – 525 219,00 грн; залишкова – 0,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 – № 7 загальною площею 138,6 м2 у приміщенні № 5 одноповерхової будівлі кафепекарні (літ. А). Балансоутримувач: Науково-дослідне господарство «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Данильчук Г. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 7 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 11 690,00 грн; залишкова – 599,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: № 3 – 16,7 м2;
част. № 4 – 2,4 м2, загальною площею 19,1 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Європейська (колишня Карла Маркса), 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Ніколаєва Т. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення,
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 3 829,55 грн; залишкова –
655,06 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 39 площею 7,86 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з
прибудовами (літ. А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у
Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ПАТ АБ «Укргазбанк».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 25.05.2017: відновна – 991,42 грн; залишкова – 290,90 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 72 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А).
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. 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 – ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 25.05.2017: відновна – 504,54 грн; залишкова – 148,04
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди – гребля ставу «Городище» (інв. № 1054), рибоуловлювач Городище (інв. № 1076), донний випуск
уч. Городище (інв. № 1061); рибозахисна споруда верховини (інв. № 1082).
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: гребля ставу «Городище» (інв. № 1054), рибоуловлювач Городище (інв.
№ 1076), донний випуск уч. Городище (інв. № 1061) за адресою: урочище «Гес»
за межами с. Городище на території Соснівської сільської ради Літинського району Вінницької області; рибозахисна споруда верховини (інв. № 1082) за адресою:
урочище «Скали» за межами с. Сосни на території Соснівської сільської ради Літинського району Вінницької області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Міговк В. Й. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 гідроспоруди. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.01.2017:
гребля ставу «Городище» (інв. № 1054): відновна – 259 451,28 грн; залишкова – грн;
рибоуловлювач Городище (інв. №1076): відновна – 141 327,12 грн; залишкова – грн;
донний випуск уч. Городище (інв. № 1061): відновна – 130 991,26 грн; залишкова –
грн; рибозахисна споруда верховини (інв. № 1082): відновна – 228 865,56 грн; залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1, № 2 загальною площею 96,7 м2 у приміщенні № 2 одноповерхової будівлі складу з
прибудовою (літ. Б). Балансоутримувач: Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – християнська місія «Благодійність» євангельських християн-баптистів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 32 084,00 грн; залишкова –
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17 967,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 69 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Ілюхіна Т. В. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 8 305,03 грн; залишкова – 4 627,11 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 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 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
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 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 28 площею 15 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3
(літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. 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 – ФОП Дружинін М. А. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 15.05.2017: відновна – 5 939,95 грн; залишкова –
3 175,67 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 13 площею 8,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Кравчика,
5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Величко Т. Г. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 29.05.2017: відновна – 2 224,00 грн; залишкова –
975,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки злітно-посадкової смуги розміром 550 м х 42 м площею 23 100,0 м2. Балансоутримувач: Військова частина
3028 Національної гвардії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, б/н. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. 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 – Громадська організація «Вінницька
обласна федерація драгрейсінгу та дріфту». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина ділянки
злітно-посадкової смуги. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 04.10.2016: відновна – 2 934 406,00 грн; залишкова – 1 075 952,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 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 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
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.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
41,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західна філія державного підприємства «Український Державний центр радіочастот». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 67/36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. 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: –. Розмір земельної ділянки, усього: 76,00 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Лесі
Українки, 67. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 28.01.2016: 81 328,36 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Рицко Ж. Р.
 2 Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення площею 3,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 21. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. 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: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2218 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Ківерці, вул. Незалежності, 21. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адмінприміщення та господарських будівель управління
державного казначейства у Ківерцівському районі. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки станом на 30.01.2017: 337 978,53 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
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 Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта 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) – 2,2 тис. грн, а 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.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 19, Слобідський р-н (кадастровий номер
6310136900:04:001:0070). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)
760-70-20, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість
земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1270 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Киргизька, 19, Слобідський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 428 598,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 15.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 195, Московський р-н (кадастровий номер
6310137500:02:043:0071). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Депар
тамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20,
(057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0525 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, вул. Автострадна, 195, Московський р-н. Цільове при-
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значення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 12.08) для розміщення та експлуатації
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Правовий
режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 769 519,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 10.05.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 193, Московський р-н (кадастровий номер
6310137500:02:043:0073). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0297 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, вул. Автострадна, 193, Московський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 12.08) для розміщення та експлуатації
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Правовий
режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 430 305,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 10.05.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н (кадастровий номер
6310137900:11:001:0038). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,8547 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
5 654 011,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 07.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 8а, Слобідський р-н (кадастровий номер
6310136900:06:007:0074). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)
760-70-20, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість
земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1041 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 8а, Слобідський
р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2 013 804,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 15.05.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за
цільовим призначенням;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних
ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
копії документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом
або додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
а також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної
діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (3-й поверх). Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення Регіо
нального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль
SUZUKI-SWIFT, шасі (кузова, рами) TSMMAН35S00915451, державний реєстраційний номер АО 1405 ВІ, 2003 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: 90202,
Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53. Найменування балансоутримувача:
Виноградівська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03143)
2-10-75). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості КТЗ з метою його
відчуження установою. Телефон замовника конкурсу (03143) 2-10-75. Електронна
адреса замовника конкурсу: zak.vinog.dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова
вартість основних засобів станом на 01.06.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 17.07.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Виноградівська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI, шасі (кузова, рами) TMBBE41U7Y2336506,
державний реєстраційний номер АО 9174 ВН, 1999 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53.
Найменування балансоутримувача: Виноградівська ОДПІ Головного управління
ДФС у Закарпатській області (тел. ( 03143) 2-10-75). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості КТЗ з метою його відчуження установою. Телефон
замовника конкурсу (03143) 2-10-75. Електронна адреса замовника конкурсу: zak.
vinog.dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.06.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
17.07.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Виноградівська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ 2107, шасі (кузова, рами) ХТА21070031817760, державний реєстраційний номер АО 6165 ВМ, 2003 року випуску. Місцезнаходження об’єкта: 90202,
Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53. Найменування балансоутримувача:
Виноградівська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03143)
2-10-75). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості КТЗ з метою його
відчуження установою. Телефон замовника конкурсу (03143) 2-10-75. Електронна
адреса замовника конкурсу: zak.vinog.dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова
вартість основних засобів станом на 01.06.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 17.07.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Виноградівська ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка колісних транспортних засобів».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: колісні транспортні засоби для перевезення людей (крім спеціалізованого призначення).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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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.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – підземне
складське приміщення площею 1 023,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Стрий-Інжиніринг». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 15
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єкта
приватизації групи Ж разом із земельною ділянкою
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт приватизації групи Ж – майновий
комплекс колишнього піонерського табору, що перебуває на балансі ПАТ «Радсад», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївській р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а,
разом із земельною ділянкою площею 4,5310 га. Майновий комплекс складається з: адмінбудівлі, 9 спальних корпусів; їдальні; ізолятора, літнього кінотеатру,
вбиралень, душових, складу, льодника, сторожки, дороги на території табору. Розмір земельної ділянки: 4,5310 га в межах населеного пункту села Радсад. Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою продажу
на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку земельних ділянок за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок; письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення лікарняного комплексу на
250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань площею 44,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізована медикосанітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Стрілець Леся Петрівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул.
16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цього повідомлення за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
місцезнаходження
Інформація
№ Найменування об’єкта оцінки, площа,
Дата
Мета проведення про
(назва, код за ЄДРПОУ, оцінки
замовниз/п (індекс, адреса), балансоутримувач
оцінки
контактний телефон)
ка/платника
1 Частини вбудованого нежитлового приміщення – кімн.
На дату Визначення вартос- Відділ
№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
укла- ті об’єкта оренди з культури і
на першому поверсі двоповерхової будівлі Клубу, інв.
дення метою передачі в туризму Но№ 10310097, літ. за техпаспортом А-2, загальною площею договору оренду
воводолазь157,9 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький
на прокої РДА
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, № 33, що обліковується на ведення
балансі Навчального центру Оперативно-рятувальної служ- незаби цивільного захисту ДСНС України, ідентифікаційний код лежної
33879077, тел. (057) 406-83-29
оцінки
2 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
02.06.17 Визначення вартос- ТОВ «Лайфзагальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочті об’єкта з метою селл»
ківська, 202, що перебувають на балансі Харківського
продовження доторговельно-економічного інституту Київського національноговору оренди
го торговельно-економічного університету, 33297907
3 Частина кімн. № 1-13 на 1-му поверсі 4-поверхової бу29.09.17 Визначення вартос- ФОП Трунядівлі в комплекті зі спортивною залою, актовою залою та
ті об’єкта з метою кова Л. В.
переходом (інв. № 022658, літ. «А-4») загальною площею
продовження до9,18 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, пеговору оренди
ребуває на балансі Харківського національного університету
внутрішніх справ, 08571096, тел. 739-81-81
4 Кімн. № 40, 41 на 1-му поверсі двоповерхової частини 5-по 09.08.17 Визначення вартос- ПП «СМП-3»
верхового учбового корпусу «В» загальною площею 21,1 м2
ті об’єкта з метою
за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, що перебупродовження довають на балансі Харківського національного педагогічного
говору оренди
університету ім. Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-35-23
5 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3 02.06.17 Визначення вартос- ТОВ «Лайф(інв. № 82367, літ. «А-9») загальною площею 20,0 м2 за адреті об’єкта з метою селл»
сою: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 59а, що перебуває
продовження дона балансі Національного університету «Юридична академія
говору оренди
України імені Ярослава Мудрого», 02071139
6 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
02.06.17 Визначення вартос- ТОВ «Лайф№ 7 (інв. № 84143, літ. «В-9») загальною площею 50,0 м2
ті об’єкта з метою селл»
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що перебуває
продовження дона балансі Національного університету «Юридична академія
говору оренди
України імені Ярослава Мудрого», 02071139
7 Актова зала на другому поверсі учбового корпусу ліцею
На дату, Визначення вартос- ДНЗ «Харзагальною площею 89,1 м2 за адресою: м. Харків, Григовизна- ті об’єкта оренди до ківський
рівське шосе, 56, що перебуває на балансі Державного
чену 200,0 м2 для пого- професійний
навчального закладу «Харківський професійний монтажно- орендо- дження розрахунку монтажнобудівельний ліцей», 02547777, тел. 370-50-42
давцем орендної плати (за будівельний
заявою від сторон- ліцей»
ньої організації)
8 Кабінет № 9 на першому поверсі учбового корпусу ліцею
На дату, Визначення вартос- ДНЗ «Харзагальною площею 51,0 м2 за адресою: м. Харків, Григовизна- ті об’єкта оренди до ківський
рівське шосе, 56, що перебуває на балансі Державного
чену 200,0 м2 для пого- професійний
навчального закладу «Харківський професійний монтажно- орендо- дження розрахунку монтажнобудівельний ліцей», 02547777, тел. 370-50-42
давцем орендної плати (за будівельний
заявою від сторон- ліцей»
ньої організації)
9 Нежитлові приміщення кімн. № 18-26, 38-42, частина 37
10.05.17 Визначення вартос- ТОВ
2
на першому поверсі – 368,4 м та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, І на
ті об’єкта з метою фірма «Подругому поверсі – 291,2 м2 двоповерхової будівлі їдальні
продовження до- сад»
(інв. № 10310002, літ. «К-2») загальною площею 659,6 м2
говору оренди
за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що перебувають
на балансі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»,
02547910, тел. 66-81-41
10 Частина нежитлового приміщення фойє на першому поверсі 01.08.17 Визначення вартос- ПАТ КБ
4-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 10310001, літ.
ті об’єкта з метою «ПриватА-4, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бапродовження до- Банк»
рикадна, 51, що перебуває на балансі Коледжу переробної та
говору оренди
харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. Петра Василенка,
4821041, тел. 372-35-22
11 Нежитлові приміщення цокольного поверху: частина при22.06.17 Визначення вартос- ТОВ «АТБ –
міщення № 80 – 20,0 м2, 88, 95, 96, частина приміщення
ті об’єкта з метою Маркет»
№ 97 – 13,9 м2, 98 –104, 111 – 27 в літ. «А-8», пам’ятка арпродовження дохітектури, загальною площею 992,3 м2 за адресою: м. Харків,
говору оренди
вул. Привокзальний майдан, 2, що перебувають на балансі
Харківської дирекції ПАТ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 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); строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у
I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель
та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного
майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис.
грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га)) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих
державі, – 5,6 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних
споруд – 7, 4 тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн;
пакета акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізованої техніки – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 16,0 м2 (у т.
ч. площа загального користування – 0,7 м2) в адміністративній будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВСУ в Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Купріна, 48/1, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька
філія Державного підприємства МВСУ «Інформ-Ресурси». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення Порохових складів (охоронний
№ 735) загальною площею 446,8 м2, які є пам’яткою архітектури національного значення. Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Руська, 15, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.06.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Філатова Аліса Віталіївна. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення Порохових складів (охоронний
№ 735) загальною площею 43,6 м2, які є пам’яткою архітектури національного значення. Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Руська, 15, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Громадська організація Історико-етнографічний
комплекс «Подільський край». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки
архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 33,0 м2 (у т.
ч. площа загального користування – 9,6 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Рост-Центр». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 341,5 м2 цеху
переробки деревини. Балансоутримувач – ДП «Ярмолинецьке лісове господар-
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 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№
Адреса об’єкта
Платник робіт з
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина нежитлового
м. Київ, вул. М.
Київський національний ФОП Прокопенко 30.06.17
приміщення
Мишина, 15/17
лінгвістичний універ- С. В.
ситет
2 Частина нежитлового
м. Київ, просп.
Національний авіацій- ФОП Бойко О. В. 31.07.17
приміщення
Комарова, 1, кор- ний університет
пус № 8
3 Частина нежитлового
м. Київ, просп.
Національний авіацій- ФОП Бойко О. В. 31.07.17
приміщення
Комарова, 1, кор- ний університет
пус № 4
4 Частина нежитлового
м. Київ, просп.
Національний авіацій- ФОП Бойко О. В. 31.07.17
приміщення
Комарова, 1, кор- ний університет
пус № 1
5 Частина нежитлового
м. Київ, вул. Ломо- Національний інститут ФОП Чумак Т. Є. 31.07.17
приміщення
носова, 33/43
раку МОЗ України
6 Частина нежитлового
м. Київ, вул. Ломо- Національний інститут ФОП Чумак Т. Є. 31.07.17
приміщення
носова, 33/43
раку МОЗ України
7 Частина нежитлового
м. Київ, вул. Ломо- Національний інститут ФОП Чумак Т. Є. 31.07.17
приміщення
носова, 33/43
раку МОЗ України
8 Частина нежитлового
м. Київ, вул. Ломо- Національний інститут ФОП Чумак Т. Є. 31.07.17
приміщення
носова, 33/43
раку МОЗ України
9 Нежитлове прим. Київ, вул. Турге- Національний педаго- ПВНЗ Українсько- 31.07.17
міщення
нєвська, 8/14
гічний університет ім. американський гуМ. П. Драгоманова
манітарний інститут
«Вісконсинський
міжнародний університет (США) в
Україні»
10 Нежитлове прим. Київ, вул. Чер- ДП «Українське дерТОВ НВФ «АБРИС» 31.07.17
міщення
воноармійська, 69 жавне аерогеодезичне
підприємство» (ДП
«УкрДАГП»)
11 Частина охоронного
м. Київ, с. Пирогів Національний музей
ТОВ «лайфселл»
31.05.17
електроосвітлення (занародної архітектури та
лізобетонний стовп)
побуту України
12 Нежитлове приміщенм. Київ, вул. Лавр- Національний Києво- ФОП Кондратенко 31.07.17
ня – об’єкт культурної
ська, 9
Печерський історико- П. В.
спадщини
культурний заповідник
13 Нежитлове прим. Київ, просп.
ДВ «Преса України» ДУС ПП «Інтера»
31.07.17
міщення
Перемоги, 50
14 Частина нежитлового
м. Київ,
КНУ технологій та
ПАТ КБ «Приват31.07.17
приміщення
вул. Немировича- дизайну
банк»
Данченка, 2
15 Частина нежитлового
м. Київ, вул. Воло- Київський національний ПАТ КБ «Правекс- 31.03.17
приміщення – об’єкт
димирська, 60
університет імені Тара- Банк»
культурної спадщини
са Шевченка
16 Частина даху та нем. Київ, вул. Воло- Київський національний ПрАТ «Київстар»
31.05.17
житлового приміщендимирська, 60
університет імені Тараня – об’єкт культурної
са Шевченка
спадщини
17 Нежитлове прим. Київ, вул. Гар- ДП виробниче об’єд ГО «Центр сприян- 31.05.17
міщення
матна, 2
нання «Київприлад»
ня розвитку новітніх
телекомунікаційних
технологій Наукового центру зв’язку
та інформатизації ЗСУ»
Конкурси відбудуться 12 липня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 6 липня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 12 липня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення, нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху, частина охоронного електроосвітлення (залізобетонний стовп) є: нерухоме
майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та
рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина пішохідної доріжки є: майданчик.
ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 21.06.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» у кількості
3 223 961 112 шт., що становить 99,999 % статутного капіталу товариства, з
метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ТОМАС & СІМОНОВА». Строк надання послуг з оцінки – 35
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 98,00 тис. грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: вбудоване приміщення (6-3) першого поверху
будівлі учбового корпусу (літ. В) площею 71,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище професійне училище № 3 м. Чернівці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, 127. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 0,0 грн станом на 31.05.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,5258 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Головна,
127. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування

4,0

9,4

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва
ПлоБалансоутри- Платник робіт з ОрієнтовАдреса об’єкта оцінки
на дата
2
з/п об’єкта
мувач
оцінки об’єкта
оцінки ща, м
оцінки
1 Нерухоме 141,4 Житомирська обл., Попільнянський ДП «КДЗ «Бу- Приватна агрофір- 31.07.17
майно
р-н, с. Королівна, б/в «Дубрава»
ревісник»
ма «Єрчики»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт
Балансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
оцінки
з оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина пішом. Київ, вул. Симо- Київський національ- ТОВ ТМ «Рудь»
31.05.17
хідної доріжки
на Петлюри, 1
ний університет імені
Тараса Шевченка
2 Нежитлове
м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ТОВ «Світові стандарти» 30.06.17
приміщення
тянтинівська, 68
3 Частина нем. Київ, вул. Б.
Міністерство енерге- ФОП Чемерис К. С.
30.06.17
житлового приХмельницького, 4 тики та вугільної проміщення
мисловості України
4 Нежитлові
м. Київ, вул. Хре- Державний концерн БО «БФ підтримки
30.06.17
приміщення –
щатик, 34
«Ядерне паливо»
адміністративно-госпо
об’єкт культурдарських ініціатив УГКЦ
ної спадщини
ім. Апостола Матея»
5 Нежитлові прим. Київ, вул. Ва- ДП «Національний
ТОВ «Анева Індастр»
30.06.17
міщення
сильківська, 1,
центр Олександра Докорпус № 6
вженка»
6 Нежитлове
м. Київ, вул. Ломо- Київський національ- ТОВ «МПС «Постірай30.06.17
приміщення
носова, 39 (корпус ний університет імені Ка!»
гуртожитку № 13) Тараса Шевченка
7 Нежитлові прим. Київ, просп. По- ДП «Завод 410 цивіль- ПАТ АБ «Укргазбанк»
30.06.17
міщення
вітрофлотський, 94 ної авіації»
8 Нежитлове
м. Київ,
КНУ технологій та
ФОП Василенко В. М.
30.06.17
приміщення
вул. Немировича- дизайну
Данченка, 2
9 Частина нем. Київ, вул. АнМіністерство еконо- ФОП Очеретян О. В.
30.06.17
житлового притоновича (Горько- мічного розвитку і
міщення
го), 174
торгівлі України
10 Нежитлове
м. Київ, просп.
НТУУ «Київський полі- ФОП Попов Д. В.
30.06.17
приміщення
Перемоги, 37л
технічний інститут ім.
І. Сікорського»
11 Нежитлове
м. Київ, вул. ДіДП «Укркомунобслуго- ФОП Юшин О. В.
30.06.17
приміщення
лова, 24
вування»
12 Частина даху
м. Київ, вул. Стрі- Національна дитяча ПАТ «ВФ Україна»
30.06.17
та технічного
тенська, 7/9
спеціалізована лікарня
поверху
«Охматдит»
3,0

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні «Меридіан» площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик,
66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Колосов А. О. Дата оцінки: 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху бізнесінноваційного центру площею 243,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: Громадська організація «Кристал Денс Хол». Дата оцінки: 30.06.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 41,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Центральна (Леніна), 23, с. Виноград, Лисянський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Черкаська філія ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 23,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Центральна (Жовтнева), 79, с. Юрківка, Звенигородський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська філія ПАТ «Укртелеком». Дата
оцінки: 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 25,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Маліновського, 1, с. Стецівка, Звенигородський
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська філія ПАТ «Укртелеком».
Дата оцінки: 30.06.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею
31,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна, 72, с. Гусакове, Звенигородський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська
філія ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.06.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Першого грудня (Першого Травня), 1, с. Боярка, Лисянський
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Черкаська філія ПАТ «Укртелеком».
Дата оцінки: 30.06.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражних боксів загальною
площею 48,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,
120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Виробничо-комерційна фірма «Технологія тепла». Дата оцінки: 30.06.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення цокольного
поверху чотириповерхової цегляної адмінбудівлі (прим. № 16) загальною
площею 35,39 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,
120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Виробничо-комерційна фірма «Технологія тепла». Дата оцінки: 30.06.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху площею
49,2 м2 та частина приміщень підвалу площею 29,9 м2 п’ятиповерхової будівлі,
загальною площею 79,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фірма «Мега Стайл». Дата оцінки: 30.06.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 11 липня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 17 липня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого приміщення (1-4) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 4 397,84 грн станом на 30.04.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1541 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина вбудованого приміщення (1-31)
першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 11,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці,
вул. Чорноморська, 13. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 472,34 грн станом на
30.04.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2059 га. Місце розташування
земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Мін’юсті
15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 1 виступатиме ФОП
Волощук Людмила Петрівна, для оцінки об’єктів № 2 та № 3 – ФОП Жаров Степан Федорович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Мін’юсті 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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ство». Місцезнаходження об’єкта: вул. Лук’янівська-Лісова, 5, с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Мейлан». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 12 липня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 18 липня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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ІНФОРМАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 22.12.2016
1. Вбудоване приміщення загальною площею 14,7 м2 у нежитловій будівлі
за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 29, що перебуває на
балансі Виконавчого комітету Олешківської міської ради, переможець конкурсу –
ПП « Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Частина вбудованих нежитлових приміщень площею 3,0 м2 на першому поверсі центральної прохідної № 1 за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, що перебуває на балансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація
морських портів України», переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 620 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
3. Частина нежитлового приміщення площею 7,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., смт. Гола Пристань, вул. Берегова,
74, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській
області, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. Частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., смт Велика Олександрівка, вул. Братська, 14, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
5. Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Петровського,
170, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській
області, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
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