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Засновано у вересні 1993 року
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Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону з повторного продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 00018201.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрнаф
топродукт».
Рішенням загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2017 року (протокол № 20)
змінено тип публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» на приватне
та змінено повне найменування Публічного акціонерного товариства «Укрнафто
продукт» на Приватне акціонерне товариство «Укрнафтопродукт», скорочене най
менування з ПАТ «Укрнафтопродукт» на ПрАТ «Укрнафтопродукт».
Місцезнаходження товариства: бульвар Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094.
Телефон / факс: (044) 573-30-16, (044) 500-76-18.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас
ності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
61 088 246 штук, що становить 50 % статутного капіталу плюс одна акція.
Статутний капітал товариства становить 36 652 947,00 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,3 гривні.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 28 415 000 гривень.
Крок торгів – 285 000 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2017 – 12 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товари
ство, умови їх використання:
майновий комплекс (5 440,7 м2) за адресою: бульвар Верховної Ради, 34,
м. Київ (свідоцтво про право власності МК010002522);
квартира (32,7 м2) за адресою: просп. П. Григоренка, 41, кв. 70, м. Київ (сві
доцтво про право власності КВ60017);
земельна ділянка (6,0934 га) за адресою: м. Горлівка, Донецька обл. Умови
використання земельної ділянки – Державний акт на право постійного користу
вання землею;
земельна ділянка (0,116903 га) за адресою: с. Чернобаївка, Микитівський р-н,
Херсонська обл. Умови використання земельної ділянки – Державний акт на право
постійного користування землею;
земельна ділянка (0,379324 га) за адресою: бульвар Верховної Ради, 34,
м. Київ. Умови використання земельної ділянки – право постійного користуван
ня землею.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природо
охоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (за наявності) – відсутні.
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан ПрАТ «Укрнафтопродукт»
Значення показника
Назва показника
за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р. І кв. 2017 р.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
11
8
11
12
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
2984
3002
1100
1100
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
788
756
73
71
Знос основних фондів, %
74
75
93
93
Чистий прибуток, тис. грн
-14
-274
-417
110
Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн
–
–
–
–
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
–
–
–
–
Прострочена заборгованість зі страхування, тис.грн
–
–
–
–
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрнафтопродукт»
За 2014 р. За 2015 р. За 2016 р.
І кв. 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
978
1028
2502
811
Балансовий прибуток, тис. грн
-14
-274
-417
110
Дебіторська заборгованість, тис. грн
1913
2083
2389
2535
Кредиторська , тис. грн
2239
2263
2188
2203
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
27187
27156
62312
62310
Вартість власного капіталу, тис. грн
26565
26291
61260
61370
Величина чистого прибутку, тис. грн
-14
-274
-417
110
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду дер
жавного майна України в депозитарній установі;
врегулювання питання щодо забезпечення погашення простроченої забор
гованості товариства перед Державним бюджетом України за Угодою про умови,
порядок та забезпечення розрахунків за акредитивом від 12 серпня 1996 року
№ 7 з додатком від 20 листопада 1997 року № 1, що були укладені між Державним
експортно-імпортним банком України та АХК «Укрнафтопродукт», та штрафних
санкцій, нарахованих на вказану заборгованість;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2) В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
підвищення якості наявних видів послуг;
впровадження прогресивних технологій, комп’ютеризація робочих місць;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо
мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3) У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно
важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником дій,
за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті
40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести місяців
від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на
рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4) У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариством щодо охорони навколишнього природного
середовища;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог За
кону України «Про землеустрій».

5) У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) роз
міру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета ак
цій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосову
ється до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету від
повідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу від
рахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна Укра
їни в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про привати
зацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та кон
курентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до 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, рі
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012
№ 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252
(зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укр
нафтопродукт» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями
об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер
жавного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 5 683 000,00 гривень та реєстраційний вне
сок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
5 683 000,00 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реєстрацій- Одержувач коштів – Фонд державного майна України
ний внесок
Рахунок № 37183500900028
у сумі 340,00 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
гарантія у сумі
України
of Ukraine
5 683 000,00
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
гривень
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
(за курсом
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
Національного
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
банку України
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
на день сплати
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street,
конкурсної
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
гарантії)
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
Purpose of payment: tender guarantee
гарантія для участі у конкурсі з повторного for participation in the auction for the secпродажу пакета акцій приватного акціонер- ond sale of the stake of Private Joint Stock
ного товариства «Укрнафтопродукт»
Company «Ukrnaftoprodukt»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
внесок у сумі
України
of Ukraine
340,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
(за курсом
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
Національного
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
банку України
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
на день сплати
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
реєстраційного
Адреса: вул. Антоновича, 127,
Address: 127 Antonovycha Street,
внеску)
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі у конкурсі з повторного participation in the auction for the second
продажу пакета акцій приватного акціонер- sale of the stake of Private Joint Stock
ного товариства «Укрнафтопродукт»
Company «Ukrnaftoprodukt»
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошово
го внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію
на суму конкурсної гарантії – 5 683 000,00 гривень, визначеної згідно з умовами
конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазна
чених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися
інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазнача
ються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва
конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурс
на пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про про
ведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по
тенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2 (у т. ч. приміщення № 18
майстерні площею 29,4 м2, приміщення № 19 гаража площею 27,6 м2) за адресою:
Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд. 135 «Б4», що перебува
ють на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. Приватизо
вано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 30 438,00 грн, у т. ч. ПДВ – 5 073,00грн.

Чернігівська область

Кабінет у складському приміщенні загальною площею 13,0 м2 за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95/7. Приватизовано юри
дичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 14 079,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 2 346,50 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля вбиральні № 13/227 загальною
площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Вій
ськова, 13/227.
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: одноповерхова будівля, цегляна, загальною площею
46,8 м2, ІІІ групи капітальності, 1990 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0300 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1227.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер
гетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 47 061,60 грн з урахуванням ПДВ,
ПДВ – 7 843,60 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 39 218,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 9 614,00 грн, будівля – 29 604,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 4 706,16 грн, що становить10 % 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: одноповерхова будівля КТП № 13/149 загальною площею 72,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною
ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/149.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.

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

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – медпункту з обладнанням, що не увійшов до статутного
капіталу ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване)
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням, що не увійшов до статутного капіталу
ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване).
Балансоутримувач: ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (лік
відоване).
Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення мед
пункту літ. «Ае-3» загальною площею 1 274,8 м2 в цегляній будівлі 1970 року побу
дови; обладнання у кількості 45 од., а саме: холодильник «Чинар» – 2 од.; аквадис
тилятор – 2 од.; холодильник «Саратов» – 2 од.; холодильник «Снайге-2» – 2 од.;
ел. кардіограф – 1 од.; стоматологічна установка УС-30-01 – 1 од.; кварц для вуха,
горла, носа – 1 од.; ваги аналітичні ВЛА-200 з важками – 1 од.; ваги технічні – 1 од.;
бормашина БЄО – 1 од.; стелаж для картотеки – 2 од.; кондиціонер БК – 2000 – 2
од.; кондиціонер БК-1500 – 3 од.; топчан – 8 од.; сейф – 3 од.; шафа платяна з ан
тресолями – 2 од.; друкарська машинка «Україна» – 1 од.; стіл маніпуляційний – 1
од.; крісло гінекологічне – 1 од.; апарат УВЧ – 1 од.; апарат для низькочастотної
терапії – 1 од.; крісло К-3-6 – 2 од.; кондиціонер БК-2500 – 1 од.; холодильник «Дні
про» – 1 од.; стерилізатор ГН-80 – 1 од; апарат УВЧ-30 – 1 од.
Нежитлові приміщення № 2, 4, 13, 14 загальною площею 50,0 м2 на 1-му по
версі будівлі колишнього медпункту передано в оренду з метою розміщення офіса.
Строк дії договору оренди – до 08.07.2017.
У підвалі будівлі, в якій розташовані приміщення медпункту, знаходиться об’єкт
цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, приміщення якого не входять
до складу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 029 120,00 грн.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опра
цьовує і подає до Фонду державного майна України України один примірник про
позицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та
доповненнями (за наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 26 липня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьова
ний та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 31
липня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 2 серпня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 2 серпня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту до
говору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд дер
жавного майна України, кімната 504, часи приймання: щодня з 9.00 до 18.00, по
п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій прово
диться 10 серпня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Укрнафтопродукт» буде проведено 10 серпня 2017 року об
11. 00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: бульвар Верховної Ради, 34,
м. Київ, 02094. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (к. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00
до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43. Електронна адреса: zah@
spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопро
дукт» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимоно
польного Комітету за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПрАТ «Укрнафтопродукт»: вартість активів – 2 276,6 тис. євро, обсяг реалізації
товарів – 88,03 тис. євро.
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», у
об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не ви
конуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про за
хист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на
концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», або
не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю
цього товариства, суми еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не
потребувати дозволу Антимонопольного комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу при
ватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію
про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання
розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покуп
цем акцій.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля КТП загальною площею 72,3 м2,
цегляна, ІІ групи капітальності, 1969 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0138 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1149.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер
гетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації – 18 579,60 грн з урахуванням ПДВ,
ПДВ – 3 096,60 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 15 483,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 4 209,00 грн, приміщення – 11 274,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 1 857,96 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; пе
реможцю 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 від
сотка) 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» 4 серпня 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 – 31.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «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 біржи «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 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, одержу
вач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час робо
ти – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова, цегляна, ІІІ групи капітальності,
1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де розташо
вані майстерня та гараж площею 49,7 м2, та прибудови, де розташований гараж
площею 20,0 м2.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 224 073,00 грн.
ПДВ – 44 814,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; пе
реможцю 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 від
сотка) 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» 4 серпня 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 – 31.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «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, 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 ви
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під
лягають 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, заре
єстрованого 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, одержу
вач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час робо
ти – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 857 600,00 грн; ПДВ – 171 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Укласти між покупцем та РВ ФДМУ по Харківській області договір зберігання
на об’єкт цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, розташоване у підвалі
будівлі медпункту, протягом місяця з моменту переходу до покупця права влас
ності на об’єкт приватизації.
3. Забезпечувати доступ до об’єкта цивільної оборони – вбудованого схови
ща № 77018, що розташоване у підвалі медпункту, відповідних органів державної
виконавчої влади, які здійснюють нагляд та контроль за захисними спорудами
цивільної оборони.
4. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі
ального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
5. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
6. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за
конодавством порядку.
7. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватиза
ції до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації умови, визначені
пунктами 2 та 3, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця,
зберігаються для нового власника.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 102 912,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на

р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержу
вач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної
біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протя
гом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
направити на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під
лягають 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, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 4 серпня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 липня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (При
карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шев
ченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або віднов
лення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з ре
єстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння када
стрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у
тому числі перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в
електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження докумен
тації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи Д – незавершене будівництво «Житловий будинок
на 44 квартири (разом із земельною ділянкою)», за адресою: м. Кам’янське,
вул. Дружби народів, 39, балансоутримувач – ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
Орієнтований розмір земельної ділянки: 360,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2010
№ 1135 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під
лягають приватизації, та виключення з переліку» зі змінами.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідну документацію із землеустрою, погоджену та затверджену
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у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців ро
біт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеу
строю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстра
ційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід
ний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до ви
конавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і

матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеці
ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із
землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво
єчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забез
печення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 24.07.2017 (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 01.08.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефон для довідок (056) 744-11-41.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або віднов
лення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з ре
єстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння када
стрового номера та внесення відомостей до національної кадастрової системи, у
тому числі перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в
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електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження докумен
тації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Д  – об’єкт незавершеного будівництва
«Відновлювально-оздоровчий комплекс разом із земельною ділянкою»
за адресою: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3, балансоутримувач – від
сутній, об’єкт повернуто за рішенням суду.
Орієнтований розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.04.2002
№ 626 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під
лягають приватизації, та виключення з переліку» (зі змінами).
Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у державну
власність за актом приймання-передачі від 09.11.2016 (після розірвання договору
купівлі-продажу від 20.11.2002 № 6450).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідну документацію із землеустрою, погоджену та затверджену
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців ро
біт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеу
строю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстра
ційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід
ний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до ви
конавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеці
ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Копії документів повинні бути завірені належним чином.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт із зем
леустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво
єчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забез
печення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 24.07.2017 (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 01.08.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефон для довідок (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туа
лет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею
18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5 215,0 м2 за адресою: вул. Ма
яковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 87450, що облі
ковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і
споруд автостанції загальною площею під забудовами 524,0 м2, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ
ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земель
ного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  – Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується
ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ», за адресою: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Луніна, 42.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована двоповерхова
цегляна будівля загальною площею 448,7 м2, частина цегляної одноповерхової
будівлі площею 125,0 м2. Розмір земельної ділянки – 546,8 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 22.07.2016
№ 1414 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під
лягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 27.09.2016 № 1784,
наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 09.08.2016 № 00685 «Щодо прийняття
рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А» зі змінами, вне
сеними наказом від 06.10.2016 № 00823), договір оренди земельної ділянки від
27.11.2002 № 617, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377
Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздо
ровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільно
го кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

V. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації ра
зом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землеко
ристувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; по
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою,
підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт не
завершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць – одноповерховий цегляний
площею 1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площами 8,0 м2, 4,6 м2,
4,5 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні робіт із
землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про привати
зацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про переліку
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта держав
ної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Держав
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових рек
візитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем
леустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмов
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають від
мітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відпо
відність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до вико
навців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на об
робку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням по
датку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 03.08.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформацій
ного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення:
61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх, не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 26.07.2017 (включно).
Телефон для довідок (057)700-03-14 (відділ приватизації та постприватиза
ційного контролю).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної
власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ді
лянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення
робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення відомостей до
бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного ви
сновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших мате
ріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А  – група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтований розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки
відсутній (лист відділу Держгеокадастру у Кобеляцькому районі від 05.05.2017
№ 29/107-17) .
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у вста
новленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на міс
цевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеу
строю» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать: заява про участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційно
го номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до ви
конавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів
і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням по
датку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 27.07.2017 включно.
Конкурс відбудеться 31.07.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (визна
чення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та землеко
ристувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
державному земельному кадастрі; проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази даних державного зе
мельного кадастру, у т. ч. інформації на магнітних носіях); погодження документації

із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного законодавства; отримання
витягу з Державного земельного кадастру; передача на державну експертизу та
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеу
строю, затвердження органами державної влади та місцевого самоврядування,
підготовка інших документів необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі:
будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда ес
такади, В, зберігачем якої є ТзОВ «ПМК-5».
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща,
вул. Промислова,1.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,06 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.06.2017
№ 994 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.06.2017
№ 242 ««Про приватизацію об’єктів державної власності групи А» та рішення се
сії Гощанської селищної ради від 04.04.2017 № 504 «Про дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою…».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Умови конкурсу: претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на
розгляд конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за вста
новленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра
їни 19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за на
явності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік ви
хідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть
представлені за результатами виконаних робіт та на вимогу РВ ФДМУ по Рівненській
області; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з держав
ною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності);
згода на обробку персональних даних (додаток 3 до Положення про конкурсний від
бір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із
землеустрою, та строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво
єчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській
області, за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 28.07.2017 до 17.00.
Конкурс буде проведено 04.08.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт державної власності
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та доку
ментів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво житлового
будинку з господарським блоком та льохом за адресою: Чернігівська обл.,
Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Об’єкт складається з одноповерхової будівлі орієнтовним розміром 10 х 11м,
господарського блоку орієнтовним розміром 11 х 6 м та льоху – заглибленої спо
руди. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під
лягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення); витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (дода
ток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням по
датку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 02.08.2017.
Конкурс відбудеться 09.08.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області (м. Чернігів, просп.
Миру, 43, каб. 305). Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 27.06.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера під об’єктом
приватизації групи А – нежитловою будівлею колишньої лазні на 20 місць (літ. А)
загальною площею 244,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л, переможцем конкурсу визнано ПП «Бусилів-сервіс»
(Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40).

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
№
з/п Назва органу управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2
18,0

вартість майна за неза- максимально можли- мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
62 316,00
2 роки
Розміщення офіса

1 Державна служба статис- 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
–
24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль,
тики України
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70 1-му поверсі двоповерхового адмінбудинку (літ. А)
вул. Соборна (колишня Комсомольська), 59
2 Державна служба України 02570977, Подільське державне підприємство геодезії, картографії та Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
02570977.1.ЕМГУТГ010 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63
10,0
83 805,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
з питань геодезії, карто- кадастру, 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63, тел. (0432) 46-12-17 приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового адмінбуграфії та кадастру
динку (літ. А)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подають
ся 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»,

№ 52 (1072)

5 липня 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство лісо- 00991545, ДП «Маневицьке лісове господарство», 44602, Частина приміщення 00991545.17.АААДГА455 44600, Волинська обл., смт Ма92,2
364 467,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта: з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи –
вих ресурсів України
смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31, тел. (03376) 2-15-56 магазину та їдальні
невичі, вул. Андрія Снітка, , 31
50,0 м2, з продажу непродовольчих товарів – 20,5 м2, розміщення складу – 21,7 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
02070795.1.ОКМЕМЛ003 84333, Донецька обл., м. Крама4,05
16 800,00
1 рік
Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної
торськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
37894853.1.АААГБГ624 84401, Донецька обл., м. Лиман,
21,9
32 863,00
2 роки 360 днів Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговул. Пушкіна, 12б
вування та ремонт автомобілів

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02070795, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Частина нежитлового вбудованого примі84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14, щення холу 1-го поверху будівлі навчального
тел. (0626) 41-73-99
корпусу № 1
2 Державна казначей- 37894853, Управління Державної казначейської служби України у м. Ли- Приміщення будівлі гаража (літ.В-1)
ська служба України мані Донецької області, 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна,
12б, тел. (061) 4-13-95
3 Міністерство енерге- 33621568, ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля», 85487, ДоНежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху 33426253.11.АААЖАК971 85487, Донецька обл., м. Селидове, 114,0
135 252,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (відділення банку)
тики та вугільної про- нецька обл., м. Селидове, м. Гірник, вул. Терикона, 1, тел. (062)
з ґанком будівлі невиробничого призначення
смт Курахівка, вул. Центральна, 36
мисловості України
372-30-76
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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 ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підЧастина стоянки для вантажних автомо–
Закарпатська обл., Ужгород14,16
14 683,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен операторів комунікацій, які
структури України приємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів білів автотермінала «Закарпаття»
ський р-н, с. Великі Лази, мкр-н
надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про«Укрінтеравтосервіс», Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
«Новий», вул. Східна, 3
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
08672526, Василівський РВ ГУМВС України в Запорізькій
внутрішніх справ області, 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, м. ВаУкраїни
силівка, вул. Шевченка, 38, тел. (0612) 7-26-52
2 Міністерство
освіти і науки
України
3 Державне агентство водних ресурсів України
4 Міністерство
внутрішніх справ
України

00493698, Таврійський державний агротехнологічний
універистет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. Б. Хмельницького, 18, тел. (06192) 6-16-85
36415134, Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
c. Михайлівка, вул. Шкільна, 5, тел. (061) 701-54-75
08592187, ГУМВС України в Запорізькій області, 69057,
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, тел. (061) 239-21-87

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
–
Запорізька обл., Василів–
398 167,00
2 роки
Розміщення офісного приміщення – 10,0 м2, інше виський р-н, м. Василівка,
364 дні
користання нерухомого майна (розміщення спеціального
вул. Ліхачова, 2
майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів)

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення № 8 загальною площею 10,0 м2 1-го поверху одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А); спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих
транспортних засобів № 11 загальною площею 546,3 м2, частина паркану № 1 (довжиною
14,7 м, площею 19,8 м2), ворота № 3 площею 13,9 м2, паркан № 4 площею 35,3 м2, частина
паркану № 5 (довжиною 78,3 м, площею 187,9 м2), хвіртка № 6 площею 2,4 м2
Нежитлові приміщення з № 62 до № 71 включно 1-го поверху адміністративно-учбового
корпусу (літ. А-4)

–

м. Запоріжжя,
вул. Кузнецова,15

Складські приміщення з № 1 до № 4 включно будівлі (літ. Б)

36415134.4.ММСФООО14 Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44
2
2
Частина даху (10,0 м ) та нежитлове приміщення № 437 (13,5 м ) 9-го поверху адміністра–
м. Запоріжжя, вул. Притивної будівлі (літ. А-9)
вокзальна, 13

261,6

424 137,00

2 роки
364 дні

82,4

59 724,00

2 роки
364 дні

23,5

272 097,00

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для впровадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 м2 та понад 50 м2
Інше використання нерухомого майна (розміщення металообробної дільниці)

2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів теле11 місяців комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги з доступу до Інтернету
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

5 Міністерство
05536544, ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»,
Частина нежитлового приміщення № 1 (у складі частини приміщення спільного користуван–
м. Запоріжжя, вул. За270,74 646 516,00
освіти і науки
69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 9,
ня № 17 – 14,84 м2, частини приміщення їдальні № 28 – 135,0 м2, приміщення № 24, 26,
водська, 9
України
тел. (061) 233-54-65
27, 29, 31) 1-го поверху 3-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. А-3)
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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ 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 не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08734210, ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській Нежитлові приміщення № 261,
08734210.1.ЕФЖНАН303 м.Львів, вул. Замар24,7
202 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і
справ України
області», м. Львів, вул. Замарстинівська, 233, тел. (032) 258-69-26
261а та 262 на 4-му поверсі будівлі
стинівська, 233
станом на 31.01.2017
проводить господарську діяльність з медичної практики
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з на
писом «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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
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 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Меч- Частина приміщення харчоблоку спортивно- 02071091.4.ЦЖХЛПП292 м. Одеса, с. Чорноморка,
215,7
1 978 400,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює
і науки України
никова, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
оздоровчої бази відпочинку «Чорноморка»
пров. Південносанаторний, 2
продаж товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових техноло- Частина приміщення вестибуля 1-го поверху 02071062.1.ЖИЮКЯЖ002 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3
2,0
29 687,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кавового автомата
і науки України
гій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
5-поверхового учбового корпусу № 1
3 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових техноло- Нежитлове приміщення вестибуля 1-го по- 02071062.1.ЖИЮКЯЖ117 м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3
58,0
641 189,00
5 років
Розміщення аптеки
і науки України
гій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
верху будівлі гуртожитку № 8
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини чет
вертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного майна».

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
08564311, Державна установа «Надержинщинська виправна колонія (№ 65), с. Божківське, Частина гаража 08564311.31.ЧЦЦКАУ294 вул. Паркова, 12, с. Божківське, Пол515,1
207 600,00
2 роки 11 місяців
Розміщення автомобільюстиції України Полтавський р-н, Полтавська обл., 38734, тел. (0532) 55-47-14
тавський р-н, Полтавська обл.
ного транспорту
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 За
кону 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 Міністерство внутріш- 40112275, Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській
Частина адміністративної будівлі
–
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гагаріна, 100
2,0
12 760,00
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала
ніх справ України
області, 33024, м. Рівне, вул. Вербова, 39, тел. (0362) 68-30-09
самообслуговування
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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Частина приміщення складу 05379205.40.АААБВЖ718 Вул. Текстильна, 30а,
137,3
249 110,00
2 роки 11 місяців
Складування
водних ресурсів України Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58
під літ. В, поз. 1-3
м. Тернопіль
матеріалів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’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 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області,
Приміщення на 1-му поверсі
02362894.1.ЕМШДН033 пров. Подільський, 2, м. Старокос37,8
106 369,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єкта господарюванстатистики України вул. Героїв майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85 адміністративного будинку
тянтинів, Хмельницька обл., 31100
ня, що здійснює проектні роботи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, просп. Пе24,0
371 900,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу сувенірної
ремоги, 37к
станом на 31.03.2017
продукції

реєстровий номер майна місцезнаходження

1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
Нерухоме майно – частина коридору на 1-му поверсі
–
і науки України
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
будівлі навчального корпусу № 7
тел. 204-82-82
2 Державне управлін- 05905668, Державне видавництво «Преса України», просп. Перемоги, 50, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Пеня справами
03047, тел. (044) 454-82-42
поверсі будівлі
ремоги, 50
3 Державна служба
21609797, Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промис- Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
–
м. Київ, вул. ВавілоУкраїни з питань
лової безпеки та охорони праці», вул. Вавілових, 13, м. Київ, 04060,
поверсі будівлі
вих, 13
праці
тел. (044) 440-55-09
4 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, м. Київ, 04655, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му по–
м. Київ, Львівська
служба України
тел. (044) 247-26-84
версі будівлі – 17,0 м2 та 4-му поверсі будівлі – 46,1 м2
площа, 8
5 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Воло- Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
–
м. Київ, вул. Васильі науки України
димирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
поверсі гуртожитку № 19
ківська, 94
6 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інсти- Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
02070921.1.БДЧАХЯ042 м. Київ, вул. Політехі науки України
тут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, тел. (044) 204-86-30 поверсі будівлі навчального корпусу № 18
нічна, 41,

5 липня 2017 року

315,6
15,0
63,1
1,0
67,0

4 998 000,00
станом на 31.03.2017
203 500,00
станом на 30.04.2017

2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення диспетчерської

1 288 200,00
станом на 31.03.2017
14 780,00
станом на 31.03.2017
922 900,00
станом на 31.03.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення офіса

2 роки 11 місяців

Розміщення платіжного термінала

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання для проведення технічних
випробувань та наукових досліджень

№ 52 (1072)

5
Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

7 Державне управління справами
8 Міністерство охорони здоров’я України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
05905668.1.ААААЛЕ142 03047, м. Київ,
54,4
860 000,00
2 роки 11 місяців
просп. Перемоги, 50
станом на 31.03.2017
02011976.1.НЧЮЦЛ3741 м. Київ, вул. Ломо829,65
10 335 320,00
5 років
носова, 33/43
станом на 31.12.2016

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел. 545-82-42, факс 288-05-17
02011976, Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022,
тел. (044) 259-70-57

мета використання

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
Розміщення об’єкта з продажу книг, газет і журналів,
поверсі редакційно-видавничого корпусу, літ. А
виданих українською мовою
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му та
Розміщення закладу для тимчасового перебування громацокольному поверхах лікувального корпусу клінічного
дян похилого віку, хворих та інвалідів, які потребують наданпрофілю
ня паліативної допомоги – хоспісу (на безоплатній основі)
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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 168
площею 12,5 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна станом на 31.01.2017
становить 1 208 240,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення каси з продажу авіаквитків
та обслуговування пасажирів
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку оренд
ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – січень 2017
року становить 15 103,00 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області.
Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику

оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про неза
лежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід
ношенні, визначеному законодавством.
6.Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали: заяву
про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених зако
нодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претен
дента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
явності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюєть
ся за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Конкурс відбувся 20.06.2017.
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – не
житлових приміщень – кімн. № 5, 9, 10, 11 на 9-му поверсі 12-поверхової будівлі
виробничого корпусу, інв. № 4, літ. А-12, загальною площею 128,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі ДП УДПІ «Укрміськбуд
проект», з ТОВ «СУТРА ХАРКІВ», як єдиним заявником, що відповідає нормам
чинного законодавства.
Конкурс відбувся 22.06.2017.
Новим переможцем конкурсу на право оренди державного майна – частини
холу на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі Навчально-наукового медичного комп
лексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018, реєстровий
№ 01896866.5.НЧИЮЦЛЗ973, загальною площею 16,26 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, визнано ФОП Дурмішян А. П.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
Ураховуючи що до регіонального відділення надійшли пропозиції тільки одного
претендента, які повністю відповідають умовам конкурсу, конкурсною комісією на
право оренди державного майна – пансіонату, що складається зі спального корпусу
(літ. А) площею 252,8 м2; складу (літ. Б) площею 9,9 м2; кухні (літ. В) площею 15,6 м2;
душу (літ. Г) площею 3,6 м2; вбиральні (літ. Д) площею 11,7 м2; сторожки (літ. Е)
площею 15,5 м2, за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка,
вул. Набережна, 55 прийнято рішення про укладення договору оренди з Генічеською міською громадською організацією «Автомотофанклуб «Мотор».

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
01057723
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
3 Місцезнаходження товариства
26300, Кіроворгадська обл.,Гайворонський
р-н, м. Гайворон, вул. Воровського, 9
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
9 898 600,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
9 898 600
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
100,00
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
1,00
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
15 144 858,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
94
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
5,089
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
17 389
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
14 633
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
22536
19381
116,28
374

4
19679
16357
120,31
608

5
17389
13679
127,12
613

4803
9077
0
0
13880

4354
10406
0
0
14760

4064
10569
0
0
14633

13302

13723

13761

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

Продовження таблиці

1
11
12
13
14
15

2
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3
0
0
578
0
13880

4
0
0
1037
0
14760

5
0
0
872
0
14633

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За 2016 рік нараховано та сплачено екологічного податку за: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення –
46,35 грн; розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах – 205,25 грн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство підприємства відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
28.07.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санк
цій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – майно
колишнього мобрезерву та цивільної оборони: матеріали 1 185 од. (реєстровий № 5460953.5.ААББВЛ620), запчастини 1 288 од. (реєстровий
№ 5460953.3.ААББВЛ617), малоцінний інвентар 2 322 од. (реєстровий
№ 5460953.1.ААВААЕ333), паливно-мастильні матеріали: автобензин А-76
2 600 л та дизельне паливо 2 600 л (реєстровий № 5460953.5.ААББВЛ619).
Балансоутримувач: ПрАТ «Тульчинське АТП 10557». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61. Мета проведення оцін
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна
(0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кіль
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2015: матеріали – 4,512 тис. грн; запчастини – 9,729 тис.
грн; малоцінний інвентар – 0,849 тис. грн; паливно-мастильні матеріали – 8,340
тис. 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: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик
(літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), які під час приватизації не увійшли до ста
тутного капіталу ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне
підприємство» та перебувають на позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля,
65а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою при
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ при
ватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематері
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: залишкова – 93 636,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
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 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, що перебуває на балансі
Качанівської сільської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Хміль
ницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Теле
факс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів нео
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста
ном на 31.12.2015: первісна – 15,0 тис. грн; залишкова – 1,1 тис. 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, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифіка
тів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба
чено 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 додат
ках 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 претен
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе
редньо до приймальні регіонального відділення до 16.00 14.07.2017 (м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оці
ночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.07.2017 об 11.00 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 приміщення котельні площею 39,92 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон за
мовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної ді
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (не
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 5,5710 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин
кової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 44. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміні
стративних, жилих та виробничих приміщень. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею
24,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ста
тистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська
обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Мета проведення оцінки: визна
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
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засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо
вих інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,08 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Цільове призначення
земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки станом на 09.02.2017: 171,81 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май
на): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Балицький В. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні з навісом площею 135,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любомльській
професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44300, Волинська обл.,
м. Любомль, вул. Брестська, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії до
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кіль
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згід
но з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ді
лянки, усього: 4,5720 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце роз
ташування земельної ділянки: м. Любомль, вул. Брестська, 11. Цільове призна
чення земельної ділянки: для обслуговування навчальних та допоміжних будівель
і споруд Любомльського професійного ліцею. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки станом на 05.02.2014: 46,92 грн/м2. 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 – ТзОВ «Західтепло».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управ
ління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо
вих інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ді
лянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим зе
мельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки станом на 17.03.2016: 468,45 грн/м2. 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 Пус І. І.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 50,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Професійно-технічне училище
№ 27 м. Берестечко. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45765, Волинська обл.,
м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Мета проведення оцінки: визначення рин
кової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс за
мовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо
вих інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 14,6585 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Цільове призначення
земельної ділянки: для ведення дослідних і навчальних цілей пропаганди передо
вого досвіду, для ведення сільського господарства. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. 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. Платник робіт з оцінки – ПАТ «ВФ Україна».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкур
су) 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 пе
ревищувати 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 встанов
леною 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); ін
формація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про
діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокрем
лених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)
та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден
том, 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 неза
лежної 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, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (не
житлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн. Для визначення поді
бного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде
використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного
до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На кон
верті 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 потрібно подати до сектору організаційноадміністративного 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).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 734 загальною площею 10,4 м2 на цокольному поверсі адмінбудівлі ДПА у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд
ної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська,
35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бедрій Ірина Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 804 загальною площею 8,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі ДПА у Львівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ДП
«Виробничо-сервісний центр у Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державно
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го майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян
ки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Галвест Маркет».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2
на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Свєнціцького,
2. Балансоутримувач: ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» ВП «Захід
на електроенергетична система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Свєнціцького, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрсоцбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ТП-138 загальною площею 30,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152.
Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний
ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електрон
на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Львівобленерго».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 8,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Те
лефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ НВФ «Каліб».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
8,7 м2 у будівлі (А-2, А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила
Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ВікСор».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 82 – 86 загальною площею 58,2 м2 на четвертому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської
справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз
міру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкур
су (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Громадська організація «Центр допомоги та реабілітації інвалідів».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 318,6 м2. Місцез
находження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ряшівська, 2. Балансоутримувач (орендода
вець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення дого
вору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян
ки: м. Львів, вул. Ряшівська, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Фонд Святого Володимира.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мін’юсті 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 сер
тифіката 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 (нерухомо
го 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, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення частини фойє
на першому поверсі головного корпусу загальною площею 2,0 м2. Місцез
находження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач:
Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення незалеж
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПАТ «Кредобанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення частини фойє
на першому поверсі економічного факультету загальною площею 2,0 м2. Міс
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18. Балансоутримувач:
Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо
вження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе
мельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Кредобанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
14,9 м2 на першому поверсі будівлі адміністративно-культурного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери,
71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина При
карпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника кон
курсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовни
ка конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Попова Олена Миколаївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 14, 15,
16, 19, 21, 22) загальною площею 97,6 м2 на першому поверсі будівлі. Міс
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач:
Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка,
61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 23,5 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення не
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розта
шування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – При
ватне мале підприємство рекламно-видавниче агентство «GMM-ПРЕСС».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна

ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го 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 сер
тифіката 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 (нерухомо
го 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, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 164,9 м2 в магазині № 5 «Книги-канцтовари». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Патона, 2/7. Балансоутримувач: Львівська філія концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (части
ні площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона,
2/7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Львівкульттовари».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
60,4 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львів
ська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення незалеж
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПП «Дрогобицький навчальний центр автомобільної справи».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 №10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го 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 чинно
го 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 май
нових 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, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення першого
52,9 м. Миколаїв,
ЧНУ ім. Петра Могили
31.05.17
поверху триповерхової будівлі
вул. 1-ша Воєнна, 2
(вул. Акіма, 2)
2 Нежитлове приміщення першого
14,1 м. Миколаїв,
Національний універси- 31.05.17
поверху триповерхової будівлі навул. Кузнецька,
тет кораблебудування
вчального корпусу
буд. 5
ім. Адмірала Макарова
3 Частина вбудованого нежитлового 2,0 м. Миколаїв,
ЧНУ ім. Петра Могили
31.05.17
приміщення у вигляді комори на
вул. Погранична,
третьому поверсі п’ятиповерхової
82, (вул. Чигрибудівлі гуртожитку
на, 82)
4 Нежитлові приміщення першого
31,3 м. Миколаїв,
ДФС України (оперативне 30.06.17
поверху чотириповерхової будівлі
вул. Лягіна, 6
управління ГУ ДФС у Миколаївській області)
5 Нежитлові вбудовані приміщення
45,6 м. Миколаїв,
ДФС України (оперативне 30.06.17
підвалу чотириповерхової адмінівул. Лягіна, 6
управління ГУ ДФС у Мистративної будівлі
колаївській області)
6 Нежитлове приміщення першого
54,2 м. Миколаїв,
Миколаївський будівель- 30.06.17
поверху чотириповерхової будівлі
вул. 1-ша Слобід- ний коледж Київського наська, 2
ціонального університету
будівництва і архітектури
7 Частина вбудованого нежитлового 4,0 Миколаївська обл., ДФС України (оперативне 30.06.17
приміщення одноповерхової адмім. Первомайськ,
управління Южноукраїнністративної будівлі
вул. Театральна, 18 ської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області)
8 Нежитлові приміщення другого
99,1 Миколаївська обл., Управління поліції охо30.06.17
поверху двоповерхової адміністрам. Первомайськ,
рони в Миколаївській
тивної будівлі
вул. Київська, 23
області
9 Гідротехнічні споруди рибогоспо– Миколаївська обл., ТДВ «Шляховий»
30.06.17
дарської технологічної водойми
Доманівський р-н,
ставка № 23
с. Антонівка
10 Нежитлове приміщення третього
16,0 Миколаївська обл., Головне управління ста- 30.06.17
поверху триповерхової адміністрасмт Доманівка,
тистики у Миколаївській
тивної будівлі
вул. Свободи, 18 області
11 «Сховище радіоактивних ізотопів»: 149,2; Миколаївська обл., ДП НАЕК «Енергоатом» 30.06.17
одноповерхова цегляна будівля
174,7 м. Южноукраїнськ, обліковується у ВП
сховища радіоактивних ізотопів з
Проммайданчик, 37 «Южно-Українська АЕС»
гаражем, з бетонним замощенням, огорожею із металевої сітки
з двома воротами та хвірткою по
периметру об’єкта загальною довжиною 93,8 пог. м
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Адреса об’єкта
БалансоутриДата
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2
з/п
оцінки
мувач
оцінки
1 Частина холу вбудовано-прибудованої
30,0
Миколаївська обл., ДП «Сервісно- 31.05.17
будівлі
м. Южноукраїнськ, видавничий
вул. Енергобудів- центр»
ників, 5
2 Будівля спортивного залу
171,15 Миколаївська обл., Снігурівський
30.06.17
м. Снігурівка,
професійний
вул. Широка, 1
ліцей
3 Гідротехнічні споруди рибогосподар–
Миколаївська обл., ДП «Укрриба»
30.06.17
ських технологічних водойм: нерестових
Снігурівський р-н,
ставків 1-44; ставка № 9 виросткового;
у межах земель
ставка № 7; ставка № 8
Киселівської сільської ради

№ 52 (1072)

7
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
4 Будівля літ. А-2; будівля літ. А-1; будівля
літ. А′-1; гараж літ. Б-1; сарай літ. Д-1;
гараж літ. Є-1; сарай літ. Ж-1; вбиральня літ. Л-1; гараж літ. М-1; ґанки;
замощення
5 Адміністративна будівля за літерою А-2;
адміністративна будівля за літерою Д-1;
навіс за літ. Б, вбиральня за літ. Е, склад
за літ. Ж, асфальтове покриття – літ. 1,
підпірна стіна № 10, 14, огорожа № 1113, споруди № 3, 4, замощення № 7,
корти № 8, 9, II-VII; нежитлова будівля за
літ. В-3 (трамплін з вбудованим гуртожитком); будівля складу
6 Частина відкритої складської ділянки
№ 183

Площа, м2
566,8;
248,9;
31,6; 79,6;
10,4; 23,4;
54,9; 3,2;
18,8; 41,9;
1 010,0
1235,3;
112,9;
31,2;
8,9; 19,2;
390,1;
21,6

Продовження таблиці
Адреса об’єкта
БалансоутриДата
оцінки
мувач
оцінки
Миколаївська обл., Територіаль30.06.17
м. Вознесенськ,
не управління
вул. Київська, 10 Державної
судової адміністрації України
в Миколаївській
області
м. Миколаїв, бульв. Відділ з питань 30.06.17
Бузький, 16;
фізичної кульбульвар Бузький, тури і спорту
16/1
Миколаївської
ОДА

50,0

м. Миколаїв,
ДП «Стивідор- 30.06.17
вул. Айвазовсько- на компанія
го, 29
«Ольвія»
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 із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста
новленою 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 діяль
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента, складається відповідно до додатка 4 до Положен
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон
курсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інфор
мації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за І квартал 2017 року
за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майдан
чики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пристро
їв), – 2 200,00 грн; окремо розташована будівля – 4 400,00 грн; комплекс будівель
та споруд – 10 700,00 грн; гідротехнічні споруди – 7 400,0 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального та
комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих
дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху
складу № 10 платонівського молу, інвентарний № 062500, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА262, загальною площею 28,1 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговель
ний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна
чаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень 2017 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новолог», тел. 729-45-11.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі битовок Деволанівська, інвентарний № 072500, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА176, загальною площею 3,5 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський тор
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд.
1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкур
су: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін
ка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ
«Раффайзен Банк Аваль», Петрова Тетяна Павлівна, тел. 720-71-12.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху блоку службово-побутових приміщень, інвентарний № 073500, реєстровий № 01125666.1.АААИВЛ976, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
буд. 1/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовни
ка конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово
диться оцінка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПАТ «Раффайзен Банк Аваль», Петрова Тетяна Павлівна, тел. 720-71-12.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху будівлі заводоуправління, інвентарний № 100089, реєстровий
№ 01125666.1.ЦИХКГЖ259, загальною площею 2,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, буд.
3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкур
су: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін
ка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ
«Раффайзен Банк Аваль», Петрова Тетяна Павлівна, тел. 720-71-12.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі, інвентарний № 10310003, реєстровий № 39292197.214.
МЦБЕФЯ005, загальною площею 50,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен
ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Черноусова Олена Володимирівна, тел. (095) 002-76-97.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху адміністративної будівлі, інвентарний № 10310003, реєстровий № 39292197.214.
МЦБЕФЯ005, загальною площею 7,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен
ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Черноусова Олена Володимирівна, тел. (095) 002-76-97.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі
АПК, інвентарний № 072551, реєстровий № 01125666.1.АААИГА182, загальною площею 13,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта

№ 52 (1072)

оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/3. Мета проведення оцінки: визначення рин
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Новотех-Термінал», тел. (096) 831-61-61.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху 9-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. № 01317) площею 11,02 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський
професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню
ються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832),
shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@
kyivstar.net; Олександр Анатолійович, тел: 06-343-79-70; Сергій Будьковський, тел:
(067) 751-86-18, електронка: Ruzzik@ukr.net.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення технічного поверху (5,0 м2) та
ділянка даху в будівлі дев’ятиповерхового гуртожитку (5,0 м2) (інв. № 10310006)
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ви
щий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якос
ті». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відо
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ВФ
Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), дог. відділ – Олексій (050)
116-41-57, (095) 289-55-55, Тетяна (050) 116-49-36, Tirechenko@Mts.com.ua.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина площі їдальні першого поверху гуртожитку площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий
навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якос
ті». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкур
су (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (код за ЄДРПОУ 38479252), 789-03-34; (067)
255-71-37, Оксана Васильковська, v.ksenya.83@gmail.com.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху триповерхової адміністративної будівлі на території 5-го термінала площею 48,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню
ються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Жефко Україна» (код за ЄДРПОУ 35894081),
тел.: (044) 287-88-89; (050) 446-77-18 Дмитро; Svetlana.LYAKH@gefco.net.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 2-го поверху
2-поверхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Балта, вул. Кірова, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцін
ки: ПП «Меридіан 72» (інд. код 35503837), тел.: 721-22-72, бух.; (098) 902-06-28.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
триповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 7. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про
лонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» (інд. код 32129),
тел.: 729-75-16, Олена Володимирівна, Ізмаіл (04841) 5-84-62, Марина.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі прохідної на
території ІІ-го вантажного району. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Ізмаїльська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Ізмаїльського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу – плат
ника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» (інд. код 32129), тел.:
729-75-16, Олена Володимирівна, Ізмаіл (04841) 5-84-62, Марина.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина площадки кліткових сходів вестибуля
головного учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види еко
номічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово
диться оцінка майна): 09.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПАТ «Деpжавний експоpтно-імпоpтний банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (інд. код
32112), тел.: (048) 412-56-59 Шокарев Ігор Станиславович, (050) 448-62-37 Ігор.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на третьому поверсі
будівлі службових приміщень паромного комплексу. Найменування балансоу
тримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (Адміністрація Ренійського морського порту). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, теле
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарюван
ня, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 08.06.2017. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «ДСЛ Україна» (інд. код 35549599), тел.: (095) 289-09-09 Ганна.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху в
будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 08.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтерна
ціональні телекомунікації» (інд. код 30109015), тел.: (094) 669-90-11 Катя.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі АТС (інв. № 10310011). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ
«Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» МОЗ України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 40. Мета проведення оцінки: визна
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 08.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцін
ки: ТОВ «Авіакомпанія «Чорноморські авіалінії» (інд. код 33915633), тел.: бухгалтер,
(067) 556-36-38, Євгеній Константинович, Сергій (050) 392-24-59, 37-17-16.
 19. Назва об’єкта оцінки: вигороджена частина приміщення вестибуля 1-го
поверху в 5-поверховому учбовому корпусу № 3 (інв. № 1031032175). Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний універси
тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Краснова, 3а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наяв
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 08.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Ковальов Василь Васильович (інд. код 2047714413), тел. 39-99-83.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах лабораторного корпусу, інв. № 8302, площею 440,0 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний проектно-вишукувальний
та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Міс

цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню
ються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.12.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» (код
за ЄДРПОУ 32334224), 760-87-74 Петро Васильович, 795-66-02, 795-66-02 Іван
Васильович, 771-02-35 Зінаїда Федорівна, 718-37-92, секретар.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 13.07.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 19.07.2017 об 11.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина будівлі котельні площею 169,6 м2 та майданчик з твердим покриттям площею 30,0 м2 (розміщення котельні та котельного
забезпечення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Пол
тава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Наше тепло».
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі експериментальних
майстерень загальною площею 398,6 м2 (розміщення геологорозвідувального обладнання). Місцезнаходження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 53, м. Полтава.
Балансоутримувач: Український державний геологорозвідувальний інститут. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Карбон».
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля) в будівлі господарчого корпусу площею 358,76 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська область. Балансоутри
мувач: Вище професійне гірничо-будівельне училище. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос
ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП «Діна».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі учбового корпусу
№ 4 площею 2,0 м2 (розміщення копіювальної техніки). Місцезнаходжен
ня об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська
державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Сорока В. В.
 5. Назва та Місцезнаходження об’єкта: нежитлове приміщення гуртожитку
№ 1 площею 4,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 7; нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 2,0 м2 за адресою: м. Полтава, вул. В. Козака,
3а; нежитлове приміщення гуртожитку № 3 площею 2,0 м2 за адресою: м. Пол
тава, вул. В. Козака, 10а; нежитлове приміщення гуртожитку № 4 площею 2,0 м2
за адресою: м. Полтава, вул. В. Козака, 5 (розміщення пральних машин). Балансоутри
мувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. За
планована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Каламбет В. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 30,6 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби у Зіньківському районі Полтавської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Даценко Ю. М.
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2 (розміщення обладнання
мобільного зв’язку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «КиївСтар».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які ма
ють відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеної ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт неру
хомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415
до 14.07.2017 включно.
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, конкурси відбудуться 20.07.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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’єктів оренди та приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: склад для запчастин площею 8,5 м2, бокс
для ремонту механізмів площею 92,9 м2, піднавіс для механізмів площею
83,0 м2, прохідна площею 11,6 м2, будинок ПДУ площею 94,8 м2, заправка
площею 10,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубенське
міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., смт Млинів, вул. Кірова, 49. Мета проведення оцінки: визначен
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Теле
факс 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: фермерське господарство
«Млинівська Чайка». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі
нансові 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: ін
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор
мація 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина пологового будинку на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом площею 51,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Мі
ністерства 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 дер
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жавного 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: ТзОВ «МЛ «ДІЛА». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан
сових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян
ки: 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення колишньої бібліотеки загальною
площею 27,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПСП «Шпа
нівське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро
кові 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 інвес
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен
ня 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): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину (разом із земельною ділянкою) загальною площею 305,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58 -19. Теле
факс 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: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нема
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру
пами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0650 га
(650,0 м2). Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 35600, Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для
роздрібної торгівлі та комерційних послуг. 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): 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, склад-магазин загальною
площею 165,4 м2 (разом із земельною ділянкою). Найменування балансоу
тримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дубноцукор». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12, (5). Мета проведення оцінки: ви
значення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58 -19. Телефакс замов
ника 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 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: ін
формація відсутня. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0458 га (458,0 м2).
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 35600 Рівненська обл., м. Дубно,
пров. Центральний, 12, (5). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для обслуго
вування нежитлової будівлі, складу-магазину). 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): 31.07.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання по
слуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон
курсний 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів 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 напрямків, що від
повідають 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, IV 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 ви
конанням 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 цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина гаража під літ. Є, поз. 1-6 площею 51,6 м2,
що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного госпо
дарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Володимира Великого, 12,
м. Чортків, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Седляк Володимир Іванович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.12.2016: 1 309,00 грн.
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 та зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля
нок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на об’єкт оцінки (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкур
су та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар
них днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претен
дентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
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Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз
ділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ
лення 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 оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у ви
конанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вар
тість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 39,0 м2 будівлі навчального
корпусу № 3, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тарнавсько
го, 7, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352)
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та
оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.04.2017:
37 200,47 грн. 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля
нок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на об’єкт оцінки (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці
ночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з вико
нанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати за
гальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претен
дентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз
ділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ
лення 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 оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у ви
конанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вар
тість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди
та частини даху, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання
та антено-фідерних пристроїв.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктiв у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а. Мета проведення неза
лежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки: 2 597,0 м2. Кадастровий но
мер земельної ділянки 6821855300:00:001:0080. Місце розташування земельної
ділянки: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а.
Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудів
ної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – право власності.
Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: групи інвентарних об’єктів разом із
земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер
дженого 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 майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії доку
ментів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практич
ного 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, до
даток 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. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати про
ведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху будівлі навчального корпусу (літ. А-ІІІ) загальною площею 197,2 м2. Найменування балансоутри
мувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Садова, 5. Мета проведен
ня оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Теле
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факс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа
рювання, 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 (влас
ного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вар
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
122 570,76 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: 0,8969
га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Садова, 5. Ці
льове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користуван
ня. 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’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна ви
ступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме – ФОП Губ
чак Грета Дмитрівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може перевищу
вати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися кон
курсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передба
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцін
ка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (не
рухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної квалі
фікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака
зом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претен
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до 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 конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету загальною площею 43,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 3 (спортивний корпус). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53. Платник робіт з оцінки – ФОП Маханьков Г. І.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину № 10
«Овочі» площею 271,36 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцін
ки: Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8. Платник робіт з оцін
ки – ФОП Фомін А. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 38,9 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8. Платник робіт
з оцінки – ФОП Ляшенко Г. Г. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській
області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса за
мовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ 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 прак
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа
лізаціями 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, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під
писання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до
відок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 174,8 м2 будівлі
відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черні
гівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 57а. Платник робіт з оцінки – Чернігівська
обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,1 м2 будівлі поштамту. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чер
нігів, просп. Миру, 28. Платник робіт з оцінки Чернігівська обласна дирекція ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль».
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер
нігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа
лізаціями 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, інфор
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під
писання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до
відок (0462) 67-28-18.
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