Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 56 (1076)

продаж об’єктів групи Е
Інформація щодо об’єкта, по якому прийнято
рішення про приватизацію
Наказом від 06.07.2017 № 906 РВ ФДМУ по м. Києву прийнято рішення про
приватизацію частки, що належить РВ ФДМУ по м. Києву, у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Атомпрофоздоровниця» у розмірі 30 %
статутного капіталу товариства (статутний капітал 27 800 тис. грн).
Найменування товариства
Місцезнаходження
Приватне акціонерне товариство «Атомпрофоздоровниця» вул. Шота Руставелі, 39/41, м. Київ, 01033
(код за ЄДРПОУ 21519858)
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Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

Продаж пакетів акцій
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 «Миколаївська ТЕЦ»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 30083966.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» (далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2017 року (протокол
№ 1/2017) змінено тип публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
на приватне та змінено повне найменування Публічного акціонерного товариства
«Миколаївська теплоелектроцентраль» на приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль», скорочене найменування з ПАТ «Миколаївська
ТЕЦ» – на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Місцезнаходження товариства: вул. Каботажний спуск, буд.18, м. Миколаїв,
54020, Україна.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
Телефон (0512) 58-33-59. Тел./факс (0512) 36-20- 40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 249 833 540 штук, що становить 99,912 % статутного капіталу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Статутний капітал товариства становить 62 513 200,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 97 000 000,00 грн.
Крок торгів – 970 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД (коди 35.11; 35.30): виробництво електроенергії; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Штатна чисельність працівників станом на 01.07.2017 – 484 особи.
Наявність мобілізаційних завдань та державної таємниці:
постановою КМУ від 30.10.2008 № 948-0015 для ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» затверджено мобілізаційне завдання на виробництво електроенергії. На товаристві
є державна таемниця.
У ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» відсутні державні оборонні замовлення.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: відповідно до Закону України «Про природні монополії» ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є суб’єктом
природної монополії.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
11,4390 га – для обслуговування адміністративних, виробничих будівель та
підсобних приміщень, використовується на підставі державного акта на право
постійного користування № 125 від 10.02.1994, виданого відповідно до рішення
Миколаївської міської ради № 18/4 від 20.10.1993;
0,02 га – бойлерна, використовується на підставі державного акта на право
постійного користування № 124 від 10.02.1994, виданого відповідно до рішення
Миколаївської міської ради № 17/11 від 25.05.1993;
16,0 м2 – приміщення під установку приладів обліку теплової енергії, використовується на підставі державного акта на право постійного користування № 452
від 16.05.1995, виданого відповідно до рішення Миколаївської міської ради № 2/13
від 20.09.1994;
0,28 га – насосна станція № 1, № 2, використовується на підставі державного
акта на право постійного користування № 126 від 10.02.1994, виданого відповідно
до рішення Миколаївської міської ради № 17/11від 25.05.1993;
0,02 га – підвищувальна насосна станція, використовується на підставі державного акта на право постійного користування № 123 від 10.02.1994, виданого
відповідно до рішення Миколаївської міської ради № 17/11від 25.05.1993.
Об’єкти соціально-побутового призначення: підприємство має їдальню для
харчування співробітників.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, прородоохоронного обладнання та споруд:
за 2016 рік: викинуто в атмосферне повітря – 109,889 т; передано відходів
на сторону – 458,349 т; одержано води – 2 598,6 тис. м3; відведено стічних вод –
2 259,4 тис. м3.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів:
за 2016 рік, тис. грн
Нараховано за Сплачено за
Показник
Кт. станом на 01.01.16
Кт. станом на 01.01.17
2016 рік
Плата за землю
39
714
700
53
Екологічний податок
30
196
185
41
Рентна плата за воду
391
1 266
1 442
215
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Засновано у вересні 1993 року

Плата за землю
Екологічний податок
Рентна плата за воду

за І квартал 2017 року, тис. грн
Нараховано за Сплачено за
І квартал 2017 р.
53
190
439
41
137
151
215
726
842

Кт. станом на 01.01.17

Кт. станом на 01.04.17
-196
27
99

Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного
товариства за останні три роки та останній звітний період
2014 рік
2015 рік
2016 рік
За І кв. 2017 року
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
177 731
244 495
275 246
207 699
Балансовий прибуток, тис. грн
4 622
-3 587
-30 887
-4 299
Дебіторська заборгованість, тис. грн
51 709
74 676
105 766
129 651
Кредиторська заборгованість, тис. грн
57 915
83 499
167 708
275 148
Рентабельність, %
9,7
0,1
-21,5
-18,6
Вартість активів, тис. грн.
117 919
132 167
193 925
283 507
Вартість власного капіталу, тис. грн
42 861
37 811
-21 609
-60 223
Величина чистого прибутку, тис. грн
17 231
309
-59 114
-38 602
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан
Значення показника
№
Назва показника
за І кв.
з/п
за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р.
2017 р.
1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
522
499
485
491
2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн
124 322 131 057 134 189 134 080
3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
34 566
36 452
35 946
34 802
4 Знос основних фондів, %
72,2
72,2
73,2
74,0
5 Чистий прибуток, тис. грн
17 231
309
-59 114 -38 602
6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної
0
0
0
0
плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
0
0
9 580
0
8 Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн
0
0
0
0
9 Вартість власного капіталу, тис. грн
42 861
37 811
-21 609 -60 223
10 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 177 731 244 495 275 246 207 699
робіт, послуг), тис. грн
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва, постачання електричної та теплової енергії (далі – продукція);
надання послуг з централізованого опалення та постачання продукції;
експлуатацію обладнання товариства відповідно до вимог галузевих нормативних документів Міненерговугілля;

споживачів продукцією відповідно до умов, визначених договорами на постачання та купівлі-продажу, провадження належним чином діяльності з передачі
продукції;
проведення своєчасних поточних розрахунків за спожиті для виробництва продукції паливо та енергоресурси;
закупівлю енергоносіїв (у тому числі природного газу, мазуту) в обсягах, необхідних для виконання зобов’язань з відпуску теплової та електричної енергії;
економічно обґрунтоване планування обсягів виробництва теплової та електричної енергії;
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 мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
здійснення витрат на виконання комплексу робіт з технічного обслуговування
та ремонту обладнання в обсязі, не меншому ніж передбачено структурою тарифів
на теплову та електричну енергію;
вжиття заходів до зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск
теплової енергії порівняно з річними фактичними показниками протягом останніх трьох років;
проведення реконструкції із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи,
що обліковуються на балансі товариства;
встановлення приладів обліку теплової енергії;
здійснення модернізації основного обладнання (котельне обладнання) протягом п’яти років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
впровадження та удосконалення інформаційних технологій;
впровадження та удосконалення систем зв’язку та телекомунікацій;
впровадження заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб’єктових комунікаційних мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих
технологій з метою економії витрат на енергоносії;
розвиток та удосконалення системи контролю, білінгу та комерційного обліку теплової енергії;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, 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 уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першоїстатті 40 Кодексу законів 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 про працю України) протягом шести місяців з дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна України в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
збереження та надання всіх визначених колективним договором товариства,
що діє на дату укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, трудових і соціальних пільг робітникам та пенсіонерам товариства;
здійснення заходів з підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників
товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;
впровадження системи управління охороною праці та промисловою безпекою
відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або іншого відповідного міжнародного стандарту;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення 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
та виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом в частині охорони повітряного та водного басейнів, охорони і раціонального використання земель та поводження з відходами;
виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у
звіті про проведення обов’язкового екологічного аудиту товариства, проведеного
ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екоальянс» від 9 лютого 2017 р. на замовлення Фонду державного майна України;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі
об’єктів захисних споруд цивільного захисту, яке у процесі створення товариства
не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та
недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру 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 акцій без попередньої згоди Фонду державного майна України вчинення правочинів
з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не
застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів 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 відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також
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 України в депозитарній установі.
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6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
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 травня 2012 року № 639,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року
№ 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 12
червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно з частинами першою і другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах,включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в 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».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 4 850 000,00 грн як конкурсну гарантію та 340,00 грн як реєстраційний
внесок на рахунок Фонду державного майна України.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля гаража загальною площею 52,5 м2, літ. «А-1».
Адреса об’єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946), адреса: 49000, м. Дніпро, .вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
літ. А-1 загальною площею 52,5 м2. Будівля придатна для експлуатації, має системи електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн, ПДВ – 12 783,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 701,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 7 670,16 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2, літер. «А-1», розташованої
за адресою: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 18 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

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

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сумгаїтська, 1, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом, в плані
(літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинення – у травні
1993 року. Конструктивні рішення: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залі-

19 липня 2017 року

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
4 850 000,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті:
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
гарантія у сумі України
4 850 000,00 Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
гривень
м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
(за курсом
Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
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, м. Київ, Address: 127 Antonovycha Street,
конкурсної
Україна
Kyiv, Ukraine
гарантії)
МФО: 322313
MFO: 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
Purpose of payment: tender guarantee for
гарантія для участі у конкурсі з повторно- participation in the auction for the second sale
го продажу пакета акцій приватного акціо- of the stake of Private Joint Stock Company
нерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» «Mykolaiv CHP»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
внесок у сумі України
340,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
(за курсом
м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
Національного Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
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, м. Київ, Address: 127 Antonovycha Street,
внеску)
Україна
Kyiv, Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі у конкурсі з повторного participation in the auction for the second sale
продажу пакета акцій приватного акціо- of the stake of Private Joint Stock Company
нерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» «Mykolaiv CHP»
Потенційний покупець, учасник конкурсу, має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на
суму конкурсної гарантії 4 850 000,00 гривень (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 відповідно до вимог розділу 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 зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва
конкурсу і потенційний покупець.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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 «Конкурсна 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 та час завершення приймання конкурсної документації:
приймання конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу і завершується 10 серпня 2017
року о 18.00.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, але
не пізніше 3 серпня 2017 року до 18.00 потенційні покупці письмово звертаються
до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 3 серпня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 8 серпня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 10 серпня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Дата завершення приймання остаточного проекту договору купівліпродажу: 10 серпня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504, 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 проводиться 18 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 «Миколаївська ТЕЦ» буде проведено 18 серпня 2017 року об 11.00
у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала
Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Каботажний спуск,
буд. 18, м. Миколаїв, Україна, 54020. 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 (кімн. 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, 20034-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Потенційному покупцю, учаснику конкурсу необхідно надати завірену в
установленому порядку копію рішення Антимонопольного комітету України чи
Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на таке придбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію (на придбання пакета акцій товариства) з відміткою (штамп, дата, вхідний
номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу
про її прийняття.
Переможцю конкурсу (покупцю) необхідно отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надати його копію
Фонду державного майна України у встановлені законодавством строки.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації 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 покупцем акцій.

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємності ПММ 25 м3 у кількості 3 одиниць (№ 9, № 10, № 11).
Адреса об’єкта: 49051, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Винокурова, 5.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03116140, ТДВ «Дніпропетровське АТП
11259», адреса: 49051, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Винокурова, 5.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: одноповерхова
окремо розташована нежитлова будівля гаражних боксів (літ. М-1) з прибудовою
(літ. М1-1) загальною площею 1 008,5 м2; металеві ємності ПММ 25 м3 у кількості 3
одиниць (№ 9, № 10, № 11). Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 117 496,00 грн, ПДВ – 223 499,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 340 995,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 134 099,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємності ПММ 25 м3 у кількості 3 одиниць (№ 9, № 10, № 11), розташованої за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Винокурова, 5).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
14 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 18 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107
та причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління
по комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об’єкт: автомобіль: реєстраційний № 29713 КА; рік випуску –
1995; дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан –
В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса – 1 460 кг; об’єм
двигуна – 1 600; пробіг – 700 000 км; техогляд – 2007 рік (автомобіль з 2008 року не
експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження корозією;
покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону – значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом (три і більше складових кузова), пошкодження корозією на значних
ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів,
ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та барабанів, проведення ремонту гідравлічних
систем). Транспортний засіб несправний, не на ходу, потребує повної заміни кузова,
двигуна, протекторів, капремонту ходової частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист»: реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993;
дата реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер
шасі (кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопідйомність – 300 кг;
техогляд – 2007 рік. Кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних
ділянках; рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори
зношені, потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби
на значних ділянках; крила – уражені корозією, мають деформацію). Транспортний
засіб несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує організатору – Публічному акціонерному товариству Державній акціонерній компанії «Національна мережа аукціонних центрів» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державною акціонерною компанією «Національна мережа аукціонних
центрів» 11 серпня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 7 серпня 2017 року 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
на веб-сайті організатора аукціону: nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00, з
дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00
до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

зобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші
відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли товщиною 510 мм,
над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні стіни виконано з
бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки
відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнено; покриття підлог відсутні; зовнішнє та
внутрішнє оздоблення стін та стелі не виконано. Інженерні комунікації на земельній
ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4 134 м3. Фізичний
стан задовільний. Фізичний знос – 39 %. Ступінь будівельної готовності – 34 %.
Земельна ділянка: загальною площею 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят

сім тисяч сто гривень 00 копійок); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), ПДВ – 944 380,00 грн
(дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00 грн,
у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 (три мільйони шістсот
дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
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3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі невиконання умов
продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку, при цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі продажу,
повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі,
а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 18 серпня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку,
за проектом п’ятиповерхового будинку з 2 блок-секцій на 40 квартир, розпочато
в I кварталі 1996 року, призупинено в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований
в південно-західному районі м. Сміла на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані
17,5 м) від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики
для ігор, відпочинку та господарських потреб. По об’єкту виконано: земляні роботи, роботи щодо влаштування фундаментів зі збірних залізобетонних плит та
бетонних блоків, стіни підвалу з червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж
залізобетонних плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування
зовнішніх інженерних мереж не проводились. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь
будівельної готовності – 2 %. Фізичний знос становить 60 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки –
248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 683 400,00
грн, у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної ділянки – 298 080,00 грн.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
м. Київ

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою об’єкт державної власності групи Ж – єдиний майновий
комплекс Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм».
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм» входить майно, вартість якого становить
931,8 тис. грн, у т. ч. нерухоме майно площею 1 946,1 м2, а саме: виробничі будівлі –
1 505,4 м2, прохідна – 19,8 м2, гараж – 37,1 м2; ангар – 383,8 м2. Об’єкт розташований
в межах земельної ділянки у м. Києві на вул. Кирилівській, 160. Орієнтовна площа
земельної ділянки – 0,03 га. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
тел. (044) 281-00-35.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка,
50г, РВ ФДМУ по м. Києву.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 68 340,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ,
МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 176-квартирного житлового будинку разом із земельною
ділянкою без ПДВ»).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 18 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці
с. Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1) родильна на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний
стан незадовільний;
2) корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний;
3) кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан незадовільний;
4) санпропускник на 15 осіб – зведений фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.
Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому
використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та економічно недоцільне. Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00
коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для
об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00
грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 07.08.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка»
входять 23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків, обліцьованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею
34,4 м2 кожний, 7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1,
М-1, Н-1, О-1, П-1) площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2
та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад
(літ. Ч-1) площею 41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка
(літ. Т-1) площею 36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1)
площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки, паркан металевий. Введення бази в експлуатацію
відбулось у 1971 році. Технічний стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує з 2013 року. Розмір земельної ділянки
становить 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 11 серпня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 7 серпня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
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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 ДОНЕЦЬКІЙ 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 можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125755, ДП «Маріупольський морський торговельний порт», 87510, Донецька
Нежитлове вбудоване приміщення № 3 одинадцятої групи 01125755.8.АААИБД724 Донецька обл., м. Маріуполь,
12,5
44 800,00
До 14.06.2031 Розміщення офіса для ведення транспортноструктури України обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, тел. (0629) 40-86-34
приміщень на 2-му поверсі будівлі складу генеральних
просп. Луніна, 99
експедиторської діяльності
вантажів першого району порту
2 Міністерство освіти 02070795, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 84333, Доне- Нежитлове приміщення та частина нежитлового приміщен- 02070795.1.ОКМЕМЛ003 Донецька обл., м. Краматорськ, 21,6; 7,79
92 094,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоі науки України
цька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14, тел. (0626) 41-73-99
ня 1-го поверху будівлі навчального корпусу № 1
вул. Героїв Небесної Сотні, 14,
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Житомирська обласна
державна адміністрація
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство оборони
України
4 Державна казначейська служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00730810, Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, м. Житомир, майдан ім. Корольова, 3/1, тел. 47-47-50
35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Житомир,
просп. Миру, 22, тел. (0412) 41-69-61
35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Житомир,
просп. Миру, 22, тел. (0412) 41-69-61
37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському
районі Житомирської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35

№ 56 (1076)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
00730810.1.ЮТИТКЧ185 м. Житомир, вул. Вільський
1 195,0; 15,4
1 469 910,00
2 роки 364 дні
шлях,18е
Частина нежитлових приміщень 3389922.31.ААААЕ461
м. Новоград-Волинський,
28,6
29 946,00
2 роки 364 дні
будівлі лазні-пральні (літ. А)
вул. Ужачинська, 5
Нежитлові приміщення в будів- 33689922.31.ААААЕВ319 Житомирський р-н, смт Озер19,6
49 142,00
2 роки 364 дні
лі (магазин № 11) (літ. Б-ІІ)
не, вул. Авіаційна, 3а
Нежитлові приміщення на
37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул. Володи20,3
34 626,00
2 роки 364 дні
1-му поверсі будівлі
мирська, 5
найменування
Будівля гаража з прохідною

мета використання
Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання
Ремонт та перетяжка м’яких
меблів
Надання послуг з ремонту взуття
Надання юридичних послуг

19 липня 2017 року



4
Продовження таблиці

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
5 Державна казначей- 37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському Нежитлові приміщення на
37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул. Володи25,5
43 496,00
2 роки 364 дні
Розміщення нотаріальної контори
ська служба України районі Житомирської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35 1-му поверсі будівлі
мирська, 5
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 вну40112170, Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області, 25030, Частина нежитлового приміщення
–
Кіровоградська обл., м. Олексан6,0
30 020,00
2 роки 11 місяців
Розміщення віддітрішніх справ України м. Кропивницький, вул. Ю. Бутусова (Панфіловців), 22, тел. (0522) 35-75-67
на 1-му поверсі адміністративної будівлі
дрія, просп. Будівельників, 38
лення банку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна
вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечні- Відокремлена частина приміщення вестибуля
–
м. Одеса, Французький
6,2;
111 217,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки та торгоі науки України
кова, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
1-го поверху учбово-новоаудиторного корпусу
бульвар, 24\26
2,0
вельного об’єкта з продажу канцтоварів
2 Державна аудитор- 40477150, Південний офіс Держаудитслужби, 65012, м. Оде- Нежитлова будівля та гараж з оглядовою
40477150.1.АААДЕЕ576
Одеська обл., м. Подільськ,
166,4;
641 370,00
2 роки 11 місяців Розміщення Виконавчого комітету Подільської
ська служба України си, вул. Канатна, 83
ямою
вул. Соборна, 85
41,0
міської ради
3 Міністерство інфра- 04704790, Державне підприємство «Морський торговельний
Будова мазутонасосної, естакада мазутозли- 04704790.1.АААИБЕ638; 04704790.1.АААИБЕ428; Одеська обл., м. Южне,
230,5; 920,7; 1 048 095,00; 2 514 535,00;
1 рік
Інше використання нерухомого майна (вантажно-роз
3
структури України порт «Южний», 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ву, 2 резервуара об’ємом по 3 000 м кожний 04704790.1.АААИБЕ427; 04704790.1.АААИБЕ639 вул. Берегова, 13
3 000,0; 3 000,0 2 386 730,00; 2 386 730,00
вантажувальні роботи та зберігання нафтопродуктів)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за незанайменування
Реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
максимально можливий строк оренди
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
2
2
1 Державне агентство 00992705, ДП «Лубенське лісове господарство», Адмінбудівля – 120,3 м ; склад – 23,5 м ; 00992705.7.АААДГЛ761; 00992705.7.АААДГЛ765; вул. Горького, 55, смт Семенівка,
384,3
102 900,00
10 років
Розміщення складлісових ресурсів
вул. Інститутська, 6, м. Лубни, Полтавська обл., склад – 100,8 м2; гараж – 139,7 м2
00992705.7.АААДГЛ776; 00992705.7.АААДГЛ764 Полтавська обл.; вул. Горького,
(у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального по- ських приміщень
України
37500, тел. (05361) 7-16-45
55в, смт Семенівка Полтавська обл.
свідчення договору оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу 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 і науки 25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028, м. Рівне, Нежитлове приміщення
–
м. Рівне, вул. Хвильового, 7
59,7
121 675,00
1 рік
Розміщення складів
України
вул. С. Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65
автогаража
2 Міністерство внутрішніх
40112275, Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області, 33024,
Частина адміністратив- 40112275.1.ЧЦРЛБД001 Рівненська обл., м. Дубно,
2,0
10 145,00
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала самосправ України
м. Рівне, вул. Вербова, 39, тел. (0362) 68-30-09
ної будівлі
вул. М. Грушевського, 184
обслуговування
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди мета використання
1 Міністерство аграрної політики 03288935, ДНЗ «Харківський обласний центр підготовки, перепідготовки та підвищення квалі- Нежитлове приміщення – кімн. № 2-44 на 2-му поверсі 3-повер
–
Харківська обл., Харківський р-н,
13,8
58 900,00
1 рік
Розміщення офіса
та продовольства України
фікації кадрів АПК», 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, хової будівлі навчального центру учбового корпусу, літ. за техпассмт Пісочин, вул. Некрасова, 11
тел.: (057) 742-70-30, 742-78-56
портом Г-3, інв. № 10310005
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на 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 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 ста- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Приміщення на 1-му поверсі 02362894.1.ЕСЦКФМ027 вул. Шевченка, 14 , м. Ізяс26,4
45 326,00
2 роки 11 місяців
Проведення діяльності у сфері
тистики України
Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85
адміністративної будівлі
лав, Хмельницька обл.
бухгалтерського обліку
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 ЧЕРКАСЬКІЙ 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 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. ХмельЧастина приміщення 1-го поверху Бізнес–
бульв. Шевченка,
48,3
253 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що проваі науки України
ницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63 інноваційного центру – кімн. № 7 та кімн. № 8
205, м. Черкаси
дить туроператорську та турагентську діяльність
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, РВ ФДМУ по Черкаській 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

реєстровий номер
майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за неза- максимально
місцезнаходження на пло- лежною оцінкою, грн можливий
ща, м2
строк оренди

1 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шев- Нерухоме майно –приміщення
–
м. Київ, вул. Леченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-33-33
Оптико-механічного коледжу в
вандовська, 6
спортивному залі
2 Міністерство культури України
22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 03040, Нерухоме майно – частина
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Вам. Київ, вул. Васильківська, 1, тел.: 257-76-98, 257-30-17
технічного поверху будівлі корсильківська, 1
пусу № 6

251,8

4 829 000,00
станом на 30.04.2017

419,0

5 551 000,00
станом на 30.04.2017

1 рік

мета використання

Проведення теоретичних занять та семінарів з футболу (погодинне використання – 35 год./міс)

2 роки
Розміщення: залу для проведення виступів представників локальних громад, активістів тощо.
11 місяців Проведення громадських обговорень та лекцій – 186,8 м2; кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, – 57,8 м2; бару, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, –
33,7 м2; буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 140,7 м2
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи

3 Міністерство регіонального роз02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інсти- Нерухоме майно
02497683.1.АААДДК939 м. Київ, просп. Го- 102,7
1 349 700,00
витку, будівництва та житловотут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 03039, м. Київ, на 7-му поверсі будівлі
лосіївський, 50
станом на 31.03.2017
комунального господарства України просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел.: 227-04-18, (068) 355-37-87
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 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 конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
ЦОК площею 4,5 м2 за адресою: Київська обл., м.Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12 (бульв. 50-річчя Перемоги, 12).
Балансоутримувач: Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом на 31.03.2017
становить 35 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової установи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 40 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2017
року становить 1 166,67 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Конкурс буде проведено о 10.00 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
9.00 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 підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
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.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення (№ 104)
адміністративної будівлі площею 14,2 м2 за адресою: Київська обл., м.Біла
Церква, бульв. Олександрійський, 12 (бульв. 50-річчя Перемоги, 12).
Балансоутримувач: Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна станом на 31.03.2017
становить 116 000,00 грн (без урахування ПДВ).
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Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової установи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 40 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2017
року становить 3 866,67 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 підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
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 (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозицію 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 претендента 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 підприємництва – 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 зазначаються: назва, площа та місцезнаходження

об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю – з 09.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
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 Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання, з яким
Інформація про об’єкт оренди
Балансоутримувач
буде укладено договір оренди
Нежитлове приміщення площею Управління Державної казначей- ПП «ЗЕМ-ДОК»
2
7,0 м за адресою: Київська обл., ської служби України у Києво(ід. код 34585924)
Києво-Святошинський р-н, м. Ви- Святошинському районі Київської
області (ід. код 38010937)
шневе, вул. Лесі Українки, 88

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 2 загальною площею 19,4 м2 військового містечка № 104 за адресою:
м. Харків, просп. Науки (Леніна), 5.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 410,60 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься
в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел. /факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
Продовження рубрики на стор. 8
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (№ 20 площею
14,3 м2 та № 20а площею 4,0 м2) загальною площею 18,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
11. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
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, – 2200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні 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.

6 Частина нежитлового приміщення (кімн. № 6 – побутове
приміщення) на першому поверсі 9-поверхової будівлі гурто
житку № 5 загальною площею 4 м2, за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва, код 00493764, тел. 93-71-46
7 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі
комбінату побутового обслуговування (інв. № 1030033) загальною площею 11,5 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
на балансі Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, код 00493764, тел. (0572) 93-60-67
8 Нежитлові приміщення кімн. № 171, 172, 173, 174, 176, 177,
179 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лабораторного
корпусу № 2 загальною площею 80,10 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Астрономічна, 33, на балансі ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції», код 00482329,
тел. 720-63-01-720-62-32
9 Нежитлові приміщення – частина вестибуля на другому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 022661,
7.ааадиа924, літ. Б-6) загальною площею 2,0 м2, за адресою:
м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27, на балансі Харківського
національного університету внутрішніх справ, код 08571096,
тел. 73-98-309, 73-98-198
10 2 бокси 1-поверхового гаража № 2, 3,2 інв. № 10310002, літ. Б,
Б-1, Б-2, загальною площею 88,40 м , за адресою: Харківська
обл., м. Чугуїв, вул. Старонікольська (К. Лібкнехта), 44, на балансі Чугуївського управління Державної казначейської служби
України Харківської області, код 37792204, тел. 2462-23-65
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Філія ДП «Укрдерж- Інформація про заТОВ «Компания будекспертиза»
у Хар- мовника/платника
Триумф»
ківській області
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об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

ХОФ Соціальнотрудової реабілітації
інвалідів «Інватруд»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

в

щ

ФОП
Буряковсь
кий В. М.

4 Нежитлові приміщення кімн. № 1-17, 1-18, 1-19, 1-20 на першому поверсі двоповерхової будівлі колишнього гуртожитку
загальною площею 84,7 м2, за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Батицького, 9, на балансі ліквідованого ВАТ «Серп и молот», код
236004, тел. 26-30-02. Майно належить до сфери управління РВ
ФДМУ по Харківській області
5 Нежитлові приміщення кімн. № 2-16, 2-19 – 2-27, 2-29, 2-34 на
2-му поверсі 3-поверхового інженерно-адміністративного корпусу, інв. №5, літ. а-3, загальною площею 456,0 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, на балансі ДП «Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування», код
14311070, тел. 372-40-50

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

(

ПП «Виробничоторгівельна фір- БерегФОП
овий А. В.
ма Альянс»

3 Нежитлове приміщення кімн. № 35 на 1-му поверсі
5-поверхової адміністративно-учбової будівлі загальною площею 46,00 м2, за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, на
балансі Харківського коледжу Державного університету телекомунікації, код 38898340, тел. 057-731-30-63

Мета проведення оцінки

д

ФОП
Гурин М. О.

1 Нежитлові приміщення: кімн. № 1001(1), 1003(3), 1004(4), 1005(5),
1006(6), 1007(7), 1008(8), 1009(9), 1010(10), 1011(11), 1012(12),
1013(13), 1014(14), 1015(15), 1016(16), 1017(17), 1018(18),
1019(19), 1020(20), 1025(25), 1026(26), 1032(32), 1033(33),
1037(37), 1038(38) на 10-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 345,1 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21а, на балансі ДП Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», код 02497980, тел. 701-07-30
2 Нежитлові приміщення кімн. № 11, 12 у підвальному приміщенні 3-поверхової
адміністративної будівлі загальною пло2
щею 39,00 м , за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,
188а, на балансі Державного університету телекомунікації,
код: 38855349, тел. 044-248-85-78, 248-85-97

Дата оцінки

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон)

29.05.17

№
з/п

ФОП
Сінельник Г. К.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 49 площею 34,0 м2,
яке розташоване на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 5,8 м2 на цокольному поверсі в будівлі гуртожитку № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 1. Балансоутримувач: НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати для 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. Лукаша, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шумська Олена Юріївна.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
196,19 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення паркетного відділення
загальною площею 49,36 м2 на першому поверсі; нежитлові вбудовані приміщення в складальному відділенні цеху металоконструкцій загальною площею 73,08 м2; нежитлові приміщення прибудови до цеху металоконструкцій
(крита естакада) загальною площею 73,75 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Салата Наталія Теодорівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 6,0 м2
на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3», новий аеровокзал. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Рент-е-ка Юкрейн».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкти оренди:

На дату укледан- На дату укладення
ня договору на договору на пропроведення не- ведення незалежзалежної оцінки
ної оцінки

Львівська область

Харківська область

11.05.17

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 36 за планом)
площею 21,2 м2 першого поверху будівлі інженерно-лабораторного корпусу
літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собра
нецька, 39. Найменування балансоутримувача: Служба автомобільних доріг
у Закарпатській області (тел. (050) 939-94-57). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: Благодійний фонд збереження та розвитку фольклору Закарпаття
«Красія». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення за інв. № 1 площею
18,7 м2 відділення поштового зв’язку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Перечинський р-н., с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, 7. Найменування
балансоутримувача: Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта», яке реорганізоване
шляхом перетворення на ПАТ «Укрпошта» (тел. (059) 609-12-57, (059) 609-04-83).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Найпавер В. І. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в 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 практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму для об’єкта № 1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них», для об’єкта № 2 за спеціалізацією 1.2 «Оцінка машин і обладнання».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. На підставі показників середніх
значень ціни надання послуг з незалежної оцінки мана, наданих ФДМУ листом від
22.05.2017 №10-59-10064, максимальна ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2 200 грн; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування;
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування Інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.

10.05.17

Закарпатська область

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 12.07.2017, суб’єкта оціночної діяльності ПП «ТОМАС & СІМОНОВА»
визнано переможцем конкурсів:
1) для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883 281
штука, що становить 50 % статутного капіталу товариства +1 акція, з метою його
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону. Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 99,00 тис. грн;
2) для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного
товариства «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» у кількості 2 558 561 шт., що становить
38,02 % статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за грошові кошти. Строк надання послуг з оцінки – 28 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 49,00 тис. грн.

01.05.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 77,1 м2 господарчого блоку з гаражем. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів» (ЄДРПОУ 35498822). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька область, м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057)700-02-26, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Гордієнко В. Л.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи узагальнену Фондом державного майна України інформацію (лист
від 22.05.2017 №10-59-10064) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року, очікувана ціна надання послуг
з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс

з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Підсумки
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Туркестанська, 44, Немишлянський район (кадастровий номер
6310138500:03:019:0012). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуг щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)
760-70-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com.
Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1407
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Туркестанська, 44. Немишлянський район. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та
громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі.
Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 1 440 852,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 23.02.2017).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги по виконанню робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: 3 000,00
грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або
безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала
Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 28 липня 2017 року.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 03 серпня 2017 року о 14.00.

13.05.17

Донецька область

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).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9). Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕЛЕТІЯ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 10 000,0 грн.

10.06.17

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно,
а саме: частина нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною площею
2 911,6 м2 будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що
обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство завод «Арсенал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Московська, 8. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 53
приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) – балансова залишкова вартість частини нежитлових приміщень корпусу
№ 7 загальною площею 2 911,6 м2 станом на 01.07.2017, тис. грн: 8 223,660.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Апарат ФДМУ
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Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон)

Мета проведення оцінки

Інформація про замовника/платника

№
з/п

Дата оцінки

Продовження таблиці

ФОП
Черевко Н. Л.
ПАТ КБ «ПриватБанк»

ФОП
Москаленко
М. М.
ФОП
Соколов С. Л.

01.09.17
30.06.2017

04.08.2017

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

11 Частина холу на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корВизначенпусу № 2, інв. № 1030019, загальною площею 5,00 м2, за адреня вартості
об’єкта оренди
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбоз метою перевого містечка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського
дачі в оренду
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код
00493764, тел. (057)709-03-00, 709-03-10
12 Нежитлові приміщення кімн. № 1-15, 1-16, 1-17,
Визначен1-18, 1-19 на першому поверсі 2-поверхової служня вартості
бової будівлі (інв. № 10310001, літ. А-1, реєстровий
об’єкта з
№ 08804123.23.1.АААДИБ141) загальною площею 76,5 м2,
метою продовження договоза адресою: Харківська обл., смт Коломак, вул. Гетьмана І. Мару оренди
зепи (Леніна), 6, на балансі Валківського РВ (з обслуговування
Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області, код 08675855
13 Нежитлове приміщення 1/2 кім. № 8 на першому поверсі
Визначен2-поверхової будівлі Палацу культури (інв. №1300101, літ. «А»),
ня вартості
пам’ятка архітектури, загальною площею 5,1 м2, за адресою:
об’єкта з
метою продом. Харків, вул. Жон Мироносиць (вул. Раднаркомівська), 13,
вження договона балансі Палацу культури УМВС України в Харківській області
ру оренди
(код 23315491), тел. 706-30-18, 40-74-49
14 Нежитлові приміщення кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,
Визначен1-7, 1-34, 1-33, 1-30, 1-29, 1-28, 1-35, 1-13 (за планом) на
ня вартості
1-му поверсі 5-поверхової будівлі (інв. №10310007, літ. «В-5»)
об’єкта з
загальною площею 233,9 м2, за адресою: м. Харків, бульв.
метою продовження договоБ. Хмельницького, 30, на балансі Харківського професійного
ру оренди
ліцею будівництва та соціальної реабілітації (код 02547820)
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у
I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,

технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель
та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного
майнового комплексу – 28,2 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. одиниць) – 47,7
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 1000 м2 (1 га), – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих
державі, – 5,6 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних
споруд – 7, 4 тис. грн; земельної ділянки площею до 10000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакета акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізованої техніки – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх. Тел. для довідок: (057)
700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до
16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення загальною площею 141,50 м2. Найменування балансоутримувача: Чигиринське
об’єднання управління Пенсійного фонду України Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Петра Дорошенка, 18, м. Чигирин. Платник робіт з
оцінки: Цівін Е. В. Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі для встановлення антен
мобільного зв’язку площею 19,8 м2, приміщення на технічному поверсі будівлі для встановлення телекомунікаційного обладнання мобільного зв’язку
площею 11,20 м2. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Умань, пл. Соборності,1. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 30.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 19,90 м2. Найменування балансоутримувача: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сан Пром Сервіс Груп».
Дата оцінки: 31.07.2017.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення четвертого
поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 42,98 м2. Найменування
балансоутримувача: Черкський національний університет ім. Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: Релігійна організація «Християнська місія «Євангельска істина».
Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 на першому повер
сі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 9,20 м2. Найменування балансоутримувача: Черкський комерційний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бурлака В. Й.
Дата оцінки: 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху п’ятиповерхової
адміністративної будівлі площею 106,1 м2. Найменування балансоутримувача:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПП «Мік Авто». Дата оцінки: 31.07.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення), разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатанї в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є окремі будівлі, приміщення, частини будівель; частини даху будівлі та приміщення на технічному поверсі
будівлі – майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017р» та з метою
недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 2200 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
E-mail: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день поданняі заяв – 1 серпня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 7 серпня 2017 року об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.02.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди суб’єктів оціночної діяльності:
1. Державне нерухоме майно – нежитлові приміщення № 42-1 та 43-2 загальною
площею 30,3 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 2 080 грн.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 39,9 м2 на одинадцятому поверсі будівлі. м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 910 грн.
3. Вбудовані нежитлові приміщення площею 54,7 м2 на першому поверсі будівлі гаража. м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
4. Державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення № VI загальною площею 4,0 м2 у підвалі гуртожитку. м. Львів, вул. Жовківська, 53. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
5. Нерухоме державне майно загальною площею 844,92 м2, а саме: вбудоване
нежитлове приміщення загальною площею 676,82 м2 в одноповерховій будівлі монтажної дільниці, вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 131,1 м2 на
другому поверсі моторної дільниці та вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 37,0 м2 на першому поверсі моторної дільниці. м. Львів, вул. Голубовича,
48. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
6. Частини нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 (4 частини по
2,0 м2) на першому та третьому поверхах будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 965 грн.
7. Нежитлове вбудоване приміщення модульного павільйону загальною площею 5,5 м2, що перебуває на МАПП «Шегині». Львівська обл., Мостиський р-н,
с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 р/д. Вартість робіт – 2 080 грн.
8. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 115,3 м2 на другому повер
сі 2-поверхової будівлі автовокзалу МАПП «Шегині» (позначені на поверховому плані
літ. А-2). Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 р/д. Вартість робіт – 2 080 грн.
9. Нежитлове приміщення № 183 площею 17,8 м2 на десятому поверсі будівлі.
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 910 грн.
10. Нежитлові приміщення загальною площею 115,6 м2 на першому поверсі
будівлі. м. Львів, вул. Зелена, 10. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єкта оренди суб’єкта оціночної діяльності: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. «А-1», площею 76,9 м2 за адресою: 82100,
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Новошичі, вул. Шевченка, 195/1. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 930 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина нежитлового приміщення будівлі ВЗ Остки площею 18,3 м2 за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. 1 Травня, 11, що перебуває
на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою укладення договору
оренди визнано ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
об’єкти філії реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро», а саме:
«Будинок з мансардою в комплексі з обслуговуючими будівлями, спорудами та
інженерними мережами філії РОК «Біле озеро», інвентарний номер 4726/400,
реєстровий номер 24584661.339.АААЖАГ055, загальною площею 1 022,6 м2;
«Огорожа філії РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою», інвентарний номер
10733/401, реєстровий номер 24584661.339.ПШТДПЮ1164, довжиною 523 пог.
м за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська,
3, що перебувають на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», з метою укладення договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 6 504 грн;
частина будівлі гаража-майстерні площею 58,9 м2 за адресою: Рівненська обл.,
смт Гоща, вул. Незалежності, 35, що перебуває на балансі Корецького об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Рівненської області, з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина будівлі гаража-майстерні площею 26,6 м2 за адресою: Рівненська обл.,
смт Гоща, вул. Незалежності, 35, що перебуває на балансі Корецького об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Рівненської області, з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
адміністративне приміщення першого поверху площею 47,7 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі ДНВП «Рівнегеокадастр», з метою укладення договору оренди визнано ФОП Костючок Н. Л. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
незавершене будівництво квартири № 1 в 4-квартирному житловому будинку з
господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н,
с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агенства автомобільних доріг України,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі – конкурс
вважається таким, що не відбувся;
незавершене будівництво квартири № 2 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі –
конкурс вважається таким, що не відбувся;
незавершене будівництво квартири № 3 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі –
конкурс вважається таким, що не відбувся;
незавершене будівництво квартири № 4 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями за адресою: Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг
України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі –
конкурс вважається таким, що не відбувся;
адміністративне приміщення першого поверху площею 47,1 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі ДНВП «Рівнегеокадастр», з метою укладення договору оренди визнано ФОП Костючок Н. Л. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.03.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
будівлі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57;
2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу
№ 3 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59 (балансоутримувач – Сумський
державний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 800,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 170,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження
дії договору оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 615,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 97,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Ціолковського, 2 (балансоутримувач – Глухівський національний
педагогічний університет імені Олександра Довженка) з метою продовження дії
договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 33,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної
казначейської служби України в Сумській області) з метою продовження дії договору оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 615,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 169,0 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 28,3 м2; 2) нежитлові приміщення загальною площею
140,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України
в Сумській області) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 660,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 33,6 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Соборна, 17 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою передачі в оренду визнано
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.03.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 9,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської
обласної державної адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка,
вул. Інститутська, 1 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 144,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36/1 (балансоутримувач – Державний науково-дослідний інститут
хімічних продуктів) з метою передачі в оренду визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –
1 605,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 15,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський
шлях, 18/1 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області) з метою передачі в оренду визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 730,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 169,0 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 28,3 м2; 2) нежитлові приміщення загальною площею
140,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України

в Сумській області) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлова
будівля суду площею 378,5 м2 за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н,
смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21 (балансоутримувач – Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Сумській області) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1 за адресою:
Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги (разом із земельною
ділянкою) (балансоутримувач – відсутній) з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні під розбирання визнано СПД ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг
з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5 989,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок за адресою: Сумська
обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної, 57б (балансоутримувач – ВАТ «Роменське
АТП – 15948») з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано СПД ФОП
Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5 989,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання сировини за адресою: Сумська
обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б (балансоутримувач відсутній)
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано СПД ФОП Бондаренко
В. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 5 989,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2017
1. У зв’язку з тим, на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Колесника, 20 (балансоутримувач – ДП
«Укрспецзв’язок») з метою передачі в оренду не надійшло жодної заяви, конкурс
вважається таким, що не відбувся.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів в кількості 10 од., а саме: 1) промтоварний склад (будівля літ. «В-І»)
загальною площею 391,5 м2; 2) магазин № 3 (будівля літ. «Б») загальною площею
540,8 м2; 3) червоний куточок (будівля літ. «З-З2-2») загальною площею 232,4 м2;
4) кочегарка (будівля літ. «З-І») загальною площею 34,2 м2; 5) продовольчий склад
(будівля літ. «В») загальною площею 164,1 м2; 6) контора (будівля літ. «Л-І») загальною площею 68,8 м2; 7) загально-товарний склад (будівля літ. «К») загальною площею 320,4 м2 за адресою: м. Ромни, вул. Горького, 122; 8) магазин № 12 (будівля
літ. «Ж») загальною площею 87,3 м2 за адресою: м. Ромни, вул. Залізнична, 42; 9)
магазин № 7 (будівля літ. «М-І») загальною площею 146,3 м2 за адресою: м. Ромни, вул. Прокопенко, 107а; 10) магазин № 58 (будівля літ. «А-І») загальною площею
78,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Піски, вул. Залізнична, 5
(балансоутримувач – ТОВ «Магістраль») з метою передачі в оренду визнано ФОП
Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 10 300,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 13,7 м2 за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв.
Ювілейний, 2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
замощення площею 9,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е поз. 1-6,
1-7 площею 104,4 м2, реєстровий номер 01034260.1.АААБВЖ721, що перебуває
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою:
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина фасадної стіни студентського гуртожитку № 4
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е поз. 1-2 площею
52,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового будинку (літ. «А») загальною площею 70,3 м2 (у тому числі основна площа – 55,3 м2 і допоміжна – 15,0 м2), що перебуває на балансі Борщівської районної державної адміністрації, за адресою: вул.
Січових Стрільців, 11, смт Мельниця-Подільська, Борщівський р-н, Тернопільська
обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення першого поверху площею 1,5 м2
нежитлового будинку, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Шевченка, 67 а, м. Кременець,
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ-ХVІ ст., охоронний номер 666 Н, загальною
площею 113,2 м2, що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного
історико-архітектурного заповідника, за адресою: вул. Замкова, 59, м. Кременець,
Тернопільська область визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: вбудоване приміщення 1-1 площею 26,6 м2 нежилого
приміщення (гаражі), що перебуває на балансі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище», за адресою: вул.
С. Бандери, 94/1, м. Заліщики, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина вбудованого приміщення 1-1 площею
30,0 м2 нежилого приміщення (котельня), що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище», за адресою: вул. Грушевського, 45/1, смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Жари
хін Ю. В.
ФОП Мок
ров О. П
ПП «Ради- ФОП Жари
кал»
хін Ю. В.
ФОП Мок
ров О. П
ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП Сорокіна І. М.

Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в суборенду
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ТОВ «СВК»

фОП Дрозд Ю. О.

Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ФОП Жари ФОП Сохін Ю. В. рокіна І. М.

2 150/5

1 950/3

2 000/3

2 400/5

3 500/3

2 600/5

2 300/5

3 000/5

1 900/5

2 500/5

2 150/5

2 570/5
2 200/5
3 500/3

Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ПФ Агентство
«Схід»

ПФ «БОНС»

Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Сорокіна
І. М.

17 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
у підвалі та кімн. № 1-31 на 1-му поверсі 6-поверхового головного учбового корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
140,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебувають
на балансі Харківського національного університету будівництва та
архітектури, 02071174, тел.: (057) 700-10-66, 700-02-50

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

6 500/4

1 Нежитлова будівля магазину загальною площею 78,3 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Володарівка, вул. Володарівська 18, яка не увійшла до статутного фонду ВАТ «Таверівське», 00387163, тел.: 2-22-28, 55-2-40
2 Частина коридору (кімн. № 29) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
головного учбового корпусу з актовою залою загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі Націо
нального аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут», 02066769, тел.: (057) 315-10-56, 315-11-31
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14,1-15, 1-16, 1-18, 1-24, 1-25
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні загальною площею
220,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 4а, що перебуває на балансі Первомайського професійного
ліцею, 02547872, тел. (057) 483-22-48
4 Частина нежитлового приміщення площею 9,45 м2 на технічному
поверсі та ділянка покрівлі площею 8,0 м2 16-поверхової будівлі
гуртожитку № 1 (інв. № 10320001) загальною площею 17,45 м2
за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що обліковується
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел.: 711-35-56, 711-80-25
5 Нежитлові приміщення – № 1, 2, 3, 4, част. 5 (сход. кліт.), 6, 7, 8 на
4-му поверсі адміністративної будівлі, яка передана у складі договору оренди № 437-ЦМК, загальною площею 284,95 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки (Леніна), 50, що обліковується на балансі ТОВ
«Котлотурбопром», 25464226, тел.: (050) 343-00-71, 714-06-43
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 15 на першому поверсі
2-поверхового навчального корпусу загальною площею 28,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Локомотивна, 3, що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж
транспортних технологій», 1116443, тел.: 733-21-44, 724-41-06
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 на
1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
145,7 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Сватівська
(Дзержинського), 2а, що перебувають на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
8 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі складу технічного майна загальною площею 200,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі
ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14, 1-15, 1-17, 1-18, ХІІ, ХІІІ
ХІV на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу У-5, інв.
№ 1031000169, літ. Ж-4, загальною площею 175,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
10 Нежитлові приміщення: у підвалі – кімн. № 0-1, 0-2, 0-18, 0-19,
0-20, 0-21, 0-22, 0-23 (S=420,0 м2), на 1-му поверсі – кімн. № 1-34,
1-35, 1-36 (S=219,0 м2), на 3-му поверсі – кімн. № 3-18, 3-19, 3-20
(S=101,0 м2), на 6-му поверсі – кімн. № 6-13, 6-14 (S=103,0 м2), на
11-му поверсі – кімн. № 11-16 (S=105,2 м2) та на 12-му поверсі –
кімн. № 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10,
12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15 (S=403,9 м2) 12-поверхової
будівлі Центру науково-технічної та економічної інформації загальною
площею 1 352,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 4
11 Нежитлове приміщення – частина зали № 11-15 на цокольному поверсі 3-поверхової частини різноповерхової (3-6) будівлі
з 3-поверховою надбудовою у центральній частині та двома
4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту гігієни
праці та професійних захворювань ХНМУ, пам’ятка архітектури,
загальною площею 53,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера,
6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 11 на 1-му поверсі
одноповерхової будівлі учбового корпусу № 5 загальною площею
93,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16, що перебувають на балансі Української інженерно-педагогічної академії,
02071228, тел. (057) 733-79-83
13 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
15,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, 11, що перебуває
на балансі Харківського інституту фінансів Київського національного
торговельно-економічного університету, 40397478, тел. (057) 731-54-00
14 Частина покрівлі 3-поверхової будівлі інженерного навчально-лабора
торного корпусу площею 11,0 м2 та бетонний майданчик для господарських потреб площею 6,0 м2, загальною площею 17,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний університет»
15 Приміщення бібліотеки площею 39,3 м2 на 1-му поверсі; кімн.
№ 2-12, 2-13, 2-13А, 2-14, 2-15, 2-16, 2-16А, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20,
2-29, ігрова кімната, два туалети, коридор (112,8 м2) загальною площею 549,2 м2 на 2-му поверсі; кімн. № 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30,
3-31, 3-32, 3-34, 3-35, 3-36, 3-37, 3-39, 3-40, 3-41, 90, 91, 112, 113,
клас англійської мови, приміщення завгоспу, туалет, коридор (площею 162 м2) загальною площею 776,0 м2 на третьому поверсі; кімн.
№ 4-42, 4-43, 4-44, 4-44А, 4-44Б, 4-45, 4-46, 4-46А, 4-47, 4-48, 4-48А,
4-50, 4-51, 4-52, 4-53, туалет, коридор (125,0 м2)
Загальною площею 608,0 м2 на четвертому поверсі 4-поверхового
навчального корпусу (інв. №103100003), реєстраційний номер майна
02071205.1.РБНМЛП102, загальною площею 1 972,5 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 20, що перебувають на балансі Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205.
16 Частина вестибуля Великої зали на рівні 4-го поверху (зона «А»),
літ. «А-72, загальною площею 20,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі ДП «ХНАТОБ», ЄДРПОУ
38385217, тел. 700-40-46
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Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
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№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
ФОП Жари ФОП Мок Переможець
хін Ю. В.
ров О. П
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 09.03.2017

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта оренди
з метою передачі
в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 03.03.2017
Вбудовані нежитлові приміщення площею 113,5 м 2 на першому поверсі та площею 138,38 м2 на другому поверсі будівлі колишнього морвокзалу
за адресою:73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 4, що перебуває на балансі Хер-
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сонської філії ДП «Адміністрація морських портів України», переможець конкурсу –
ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 10.03.2017
Будівля лінійної ділянки (літ А) загальною площею 32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 95,4 м2 (реєстровий № 32765831.10.ПГБРСЧ028),
навіс (літ. В), гараж на 7 боксів (літ. Г) загальною площею 341,1 м2 (реєстровий
№ 32765831.5.ПГБРСЧ008), огорожа та споруди (бетонне вимощення площею 783,0 м2, ворота площею 12,4 м2, огорожа площею 352,7 м2) (реєстровий
№ 32765831.10.ПГБРСЧ029), що перебуває на балансі ДП «Укрводсервіс», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова, 10, переможець конкурсу – ПП
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 10 900 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми – канал підводящий, інв. номер 70010, реєстровий № 25592421.83.ААЕЖАЖ685; будівля насосної станції з трубопроводом, інв. номер 70030, реєстровий № 25592421.83.
ААЕЖФЖ694; шлюз-регулятор, інв. № 70005, реєстровий № 25592421.83.ААЕЖАЖ747, що перебуває на балансі ДП «Укрриба», за адресою: біля с. Софіївка,
Білозерського району Херсонської області, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 10 900 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт незавершеного будівництва державної форми власності – «Газифікація»,
який не увійшов до статутного капіталу ВК «Семеновод» при приватизації, але залишився на його балансі, за адресою: с. Мирне, Олешківський р-н, Херсонська обл., без
земельної ділянки, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні під розбирання. Вартість робіт – 6 300 грн. Строк виконання робіт – днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 02.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення у будівлі складу № 1 площею 73,7 м2, що обліковується на балансі
Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 11 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 26,0 м2 у будівлі прохідної, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 11 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 245,2 м2 на другому поверсі прибудови до житлового
будинку, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55 визнано ПП «Консалтінг
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки з метою відчуження необоротних активів – (15 позицій):
стіл канцелярський коричневого кольору без шухляд – 8 шт.; стіл канцелярський
коричневого кольору – 3 шт.; стіл канцелярський коричневого кольору – 1 шт.;
стіл канцелярський бежевого кольору – 2 шт.; стіл для конференц-засідань – 1
шт.; тумба коричневого кольору на 4 відділення – 1 шт.; тумба коричневого кольору – 7 шт.; тумба офісна – 1 шт.; дерев’яні офісні стільці – 3 шт.; стільці пластикові білого кольору – 2 шт.; стінка з антресолями – 1 шт.; дзеркало овальне – 1
шт.; дзеркало настінне – 1 шт.; дзеркало – 1 шт.; фотокартина – 1шт. за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 10.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 5,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,3 м2) у будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського,
15/1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 99,4 м2 у будівлі майстерні кравців, що обліковується на
балансі ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Базалія, вул. Леніна, 19 визнано
ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 080,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 15,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,8 м2) на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 171,2 м2 будівлі складу № 3, що обліковується на балансі
Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький,
вул. Ю. Сіцінського, 11 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 080,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, які відбулися 13.03.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія Магнат». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 900 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу
№ 1 площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Багратуні О. І. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 000 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 26, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Пачев М. О. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг — 2 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 02.03.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс – Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика (Чернівецька обл., м. Новодністровськ). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 11 050,00 (одинадцять тисяч п’ятдесят)
гривень та 25 (двадцять п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: СП «Західно-Український
Експертно-Консультативний Центр».
Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – фельдшерсько-акушерський пункт (Чернівецька обл., Кіцманський
р-н, с. Борівці, вул. Головна, 77а). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. Вартість та строк виконання
робіт з оцінки: 7 920,00 (сім тисяч дев’ятсот двадцять) гривень та 30 (тридцять) календарних днів.
Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації державної власності групи
Ж – лазня (Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Малятинці, вул. Дружби народів,
13), що перебувала на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя». Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із земельними ділянками,
на яких він розташований. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 8 640,00 (вісім тисяч шістсот сорок) гривень та 30 (тридцять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 14.03.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі гаража – спортзалу (літ. АІ)
(у т. ч. приміщення (9-1) площею 168,4 м2, вбудовані приміщення першого поверху
площею 15,1 м2 (у т. ч. комора (9-2) – 1,6 м2; коридор (9-3) – 2,1 м2; приміщення
(9-4) – 3,1 м2; комора (9-5) – 1,4 м2; коридор (9-6) – 2,3 м2; комора (9-7 – 4,6 м2)
та вбудованих приміщень першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) площею 18,3 м2 (у т. ч. кімната (1-2) – 15,8 м2; коридор (1-6) – 1,7 м2; коридор (1-6а) –
0,8 м2), загальною площею 201,8 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а,
що перебувають на балансі Управління державної служби надзвичайних ситуацій
України у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять)
гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу (1-28) площею 5,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д′) за адресою: м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень
та 5 (п’ять) календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі навчального
корпусу (літ. А) загальною площею 32,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Руська,
228б, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери
послуг». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт з оцінки: 1 725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
4. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення першого поверху (1-5) будівлі
навчального корпусу (літ. А) площею 43,9 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Суворова,
17, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1 700 (одна тисяча сімсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.03.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
приміщення овочесховища площею 79,4 м2, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів,
вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкистів, 13 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 600 грн, строк – 4 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина даху 42,0 м2 будівлі навчального пункту, що перебуває на балансі
Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою:
м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 40,2 м2 на цокольному поверсі спального корпусу (А-5), що перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби,
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 955 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 24,2 м2 спального корпусу (А-5), що перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів,
вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Радикал» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 323,0 м2 на першому поверсі будівлі механічної майстерні, що перебуває на балансі Деснянського
басейного управління водних ресурсів, за адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 11 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 065 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлові приміщення площею
29,0 м2 будівлі майстерні на території стоянки № 2 (Д-1), що перебуває на балансі
Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,
103 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості Чернігів» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною
площею 39,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Остерського коледжу будівництва та дизайну, за адресою:
Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. Незалежності, 50 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: частина приміщення загальною площею
45,56 м2 без номера на першому поверсі будинку камерально-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі ДП «Український державний геологорозвідувальний
інститут», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12 (вартість виконання робіт
з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
технічна площадка площею 4 800,0 м2, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Чернігівський
р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 075
грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
адміністративно-побутова будівля площею 116,5 м2, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 650 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
гараж площею 204,8 м2, що перебуває на балансі Чернігівського міжрайонного
управління водного господарства, за адресою: Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 650 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 13.03.2017
Термін вико- Вартість
ПлоАдреса об’єкта
СОД – перенання, кален- виконання
Назва об’єкта оцінки
ща, м2
оцінки
можець
дарних днів робіт, грн
Нежитлове приміщення
34,5 м. Київ, бульв.
ПП «ДУАНТ»
3
3 370
Л. Українки, 26
Нежитлове приміщення
71,8 м. Київ, вул. Арсе- СПД Чайка
4
3 550
нальна, 9/11
С. О.
Частина нежитлового при- 21,0 м. Київ, вул. Вишго- ПП «ДУАНТ»
3
3 330
міщення
родська, 85а
Частина нежитлового при4,0 м. Київ, вул. ВаПП «ДУАНТ»
3
3 150
міщення
сильківська, 90
Частина нежитлового при4,0 м. Київ, просп.
ПП «ДУАНТ»
2
3 200
міщення
Академіка Глушкова, 4е
Нежитлове приміщення –
26,3 м. Київ, вул. Лавр- СПД Чайка
4
3 500
частина пам’ятки архітектури
ська, 9
С. О.
Нежитлове приміщення
777,7 м. Київ, просп. Пе- ФОП Рябчен2
4 700
ремоги, 34
ко О. М.
Нежитлове приміщення
346,09 м. Київ, вул. Пол- ТОВ «РЕНОМЕ
3
3 850
ковника Шутова,
ГРУП»
14б
Нежитлове приміщення
224,9 м. Київ, бульв. Чо- ТОВ «РЕНОМЕ
3
3 600
колівський, 39
ГРУП»
Нежитлове приміщення
401,7 м. Київ, просп. Пе- ПП «ДУАНТ»
3
4 100
ремоги, 34
Нежитлове приміщення
70,8 м. Київ, вул. Зооло- ФОП Рябчен2
3 480
гічна, 1
ко О. М.
Нежитлове приміщення
506,8 м. Київ, вул. Пше- ПП «Гарант4
6 000
нична, 8а
Експерт»
Нежитлове приміщення
233,8 м. Київ, вул. М.
ТОВ «РЕНОМЕ
3
3 600
Кривоноса, 4
ГРУП»
Частина нежитлового при- 30,24 м. Київ, вул. Кікві- ПП «Гарант4
3 500
міщення
дзе, 36а
Експерт»
Частина нежитлового при- 16,0 м. Київ, вул. А. Ту- СПД Чайка
4
3 400
міщення
полєва, 19, літ. «Ф» С. О.
Нежитлові приміщення
993,84 м. Київ, вул. Сара- ФОП Рябчен2
5 200
товська, 20
ко О. М.
Нежитлове приміщення
13,5 м. Київ, вул. Кікві- ПП «ДУАНТ»
3
3 400
дзе, 32
Нерухоме майно
16,2 м. Київ, вул. ФізФОП Рябчен2
3 380
культури, 1
ко О. М.
Нежитлове приміщення
55,5 м. Київ, вул. Турге- ТОВ «РЕНОМЕ
3
3 450
нєвська, 71-75
ГРУП»
Частина нерухомого майна 78,06 м. Київ, вул. Вишго- ПП «ДУАНТ»
3
3 580
родська, 21
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 14.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
(м. Житомир, вул. Перемоги, 11) по об’єкту: нежитлові приміщення площею 67,9 м2
першого поверху будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» та знаходиться за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-СеРВ іс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженка, 39, кв. 184) по об’єкту: гаражі площею 783,1 м2 (літ. Б) та частина складу будівельних матеріалів площею 156,9 м2 (літ. В), що перебувають на балансі Концерну
«ВійськторгсеРВ іс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський вул. Шевченка, 50 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв. 11) по об’єкту: нежитлові приміщення площею 417,4 м2 будівлі
свинарника та будівлі забійного цеху площею 36,1 м2, що перебувають на балансі
Житомирської філії концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Заводська, 2 (вартість
виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди.

загальною площею 30,1 м2 на 6-му поверсі адміністративно-побутового корпусу
(літ. У(А), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «ПОШУК», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу Олену Миколаївну щодо визначення вартості нежитлових вбудованих приміщень № 13-№ 16
(20 м2), № ІХ (8,8 м2), № Х (64,3 м2) загальною площею 93,1 м2, на 1-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 6, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а,
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля площею 3,00 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами
(літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій
області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест», щодо визначення
вартості нежитлових вбудованих приміщень, загальною площею 815,2 м2: на 1-му
поверсі – 28,65 м2 (част. № 101 – 2,3 м2; част. № 102 – 26,35 м2); на 2-му поверсі – 118,1 м2 (част. № 201 – 24,6 м2; част. № 221 – 6,4 м2, № 222 – № 224 (87,1 м2);
на 3-му поверсі – 668,45 м2 (част. № 301 – 26,35 м2; № 302 – № 311 (406,8 м2),
№ 313 – № 318 (16,8 м2), част. № 319 (7,4 м2), част. № 320 (6,45 м2), № 321 – № 329
(166,8 м2), част. № 335 (37,85 м2) в адмінбудівлі (літ. А) з прибудовами, що перебувають на балансі Національного банку України, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2074 грн

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди,що відбувся 06.03.2017
Термін ви- Вартість
2
№
Адреса об’єкта
Переможець
конання, виконання
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
оцінки
кал. днів робіт, грн

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 28.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна: приміщення частини першого поверху адміністративної
будівлі площею 15,1 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1440,00 грн та строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні.

1 Нерухоме майно

535,80

м. Київ, вул. Горлівська, 226/228
2 Технічний майданчик
1096,91 м. Київ, вул. Горлівська, 226/228
3 Нежитлове приміщення 37,80 м. Київ, вул. Лук’я
нівська, 77
4 Частина нежитлового
1,00
м. Київ, вул. Чигоприміщення
ріна, 57
5 Частина нежитлового
1,00
м. Київ, вул. Кіприміщення
ото, 19
6 Частина нежитлового
2,00
м. Київ, вул. Миприміщення
трополита Василя
Липківського, 35
7 Нежитлове приміщення 1714,30 м. Київ, вул. Малинська, 4-А
8 Нежитлове приміщення 340,80 м. Київ, вул. Преображенська, 25
9 Нежитлове приміщен29,00 м. Київ, вул. Лаврня – частина пам’ятки
ська, 9
архітектури
10 Нежитлове приміщен26,30 м. Київ, вул. Лаврня – частина пам’ятки
ська, 9
архітектури
11 Нежитлове приміщення 122,40 м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 45
12 Майданчик з твердим
30,00 м. Київ, Харківське
покриттям
шосе, 17
13 Частина даху та техніч9,30
м. Київ, вул. Мосного поверху
(у т.ч. 3,00 ковська, 8
та 6,30)
14 Частина нежитлового
2,00
м. Київ, вул. Героїв
приміщення
Оборони, 11
15 Частина нежитлового
185,00 м. Київ, вул. Ніприміщення
жинська, 29є

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

3

4070

3

4150

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ПП «ДУАНТ»

3

4800

5

4100

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

3

3500

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

3

3500

ПП «ДУАНТ»

3

3530

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3500

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3800

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3300

ПП «ДУАНТ»

3

3770

3

3400

3

3200

3

3200

3

3250

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 23.03.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Коваленко Тетяну
Іллівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 22 – 10,9 м2, № 23 – 10,5 м2, № 24 – 10,0 м2, загальною площею 31,4 м2, на
7-му поверсі 9-поверхового адміністративно-побутового корпусу (літ. У(А), що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «ПОШУК»,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості нежитлових вбудованих приміщень
№ 21 (7,4 м2) та частини загального користування (2,8 м2) загальною площею
10,2 м2, на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, що перебувають на
балансі Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 22100, Вінницька обл.,
Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець Олену
Миколаївну щодо визначення вартості нежитлового вбудованого приміщення
№ 14 площею 16,5 м2 в окремо розташованій адміністративній будівлі відділу
статистики (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину
Арсентіївну щодо визначення вартості нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 362,2 м2: на 1-му поверсі – 77,6 м2 (№ 9); на 2-му поверсі – 284,6 м2 (№ 31 –
37, № 46, № IV), в окремо розташованій будівлі адмінприміщення АА, що перебувають
на балансі Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області, за адресою: 23300, Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт. Тиврів, вул. Тиверська (колишня
Леніна), 32, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості нежитлових вбудованих приміщень (№ 31 – 34)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 23.03.2017
1. Назва об’єкта: незавершене будівництво «База механізації АТЦ», у складі:
виробничий корпус (незавершене будівництво) А-1, 1982 рік, площа 5263,5 м2;
адміністративно-побутовий корпус (незавершене будівництво) б-5, 1982 рік,
площа 426,8 м2; механізована мийка (незавершене будівництво) в-1, 1982 рік,
площа 610,0 м2; будівля (незавершене будівництво) г-1, 1982 рік, площа 8,8 м2;
вбиральня (незавершене будівництво) д-1, 1982 рік, площа 19,8 м2; каналізаційна
насосна станція (незавершене будівництво) № 1, 1982 рік, площа 26,6 м2; очисні
споруди мийки № 2 (незавершене будівництво), 1982 рік, площа 180,0 м2; очисні
споруди зливових стоків № 3 (незавершене будівництво), 1982 рік, площа 176,6 м2;
каналізаційні колодязі (незавершене будівництво) № 4к, 1982 рік, площа 33,0 м2;
водопровідні колодязі (незавершене будівництво) № 5в, 1982 рік, площа 3,0 м2;
замощення (асфальтобетон) і, площа 880,0 м2; замощення (з/б плити) іі, площа
1 155,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпроазот», адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Горобця, 4в . Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ДВНЗ ПДАБТАА, вартість роботи –
18000,00 грн, строк виконання (у календарних дніх) – 14.
2. Назва об’єкта: 157 одиниць державного майна (спеціалізації 1.2,1.5 та 1.7).
Балансоутримувач: ПАТ «Південний ГЗК» Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки (01.02.2017).
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 20240,00 грн, строк виконання (у календарних дніх) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 16.03.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
114,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі невиробничого призначення. Балансоутримувач: ВП «Шахта Курахівська» ДП «Селидіввугілля» (ЄДРПОУ 33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Селидове, смт Курахівка, вул. Центральна, 36. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1750 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
100,2 м2 підвалу адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у м. Лимані Донецької області (ЄДРПОУ 37894853).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області. Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Звєрєв Ю.В. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 24,0 м2
першого поверху з ґанком будівлі профілакторію. Балансоутримувач: ВП «Шахта
«1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», 33621589. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Паркова, 12. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «ЛЕК-СЕРВ ІС». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2060 грн, строк виконання –
3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі пожежної частини. Балансоутримувач: 3 Державний пожежнорятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області (ЄДРПОУ 38242758). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87533, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська,
66. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н.В. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1960
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Балансоутримувач: 3 Державний пожежнорятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області (ЄДРПОУ 38242758).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою

укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1990 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
62,80 м2 з окремим входом першого поверху гуртожитку. Балансоутримувач:
Слов’янський хіміко-механічний технікум (ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Платник робіт з оцінки: МПП «ГАЛЕНІКА». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі площею 8,5 м2 Балансоутримувач: Головне управління статистики у Донецькій області, ЄДРПОУ 2359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 43. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кехман Л. В. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: технологічний майданчик загальною площею 15,36 м2 та
частину покрівлі башти площею 20 м2. Балансоутримувач: 21 Державний пожежнорятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Донецькій області, ЄДРПОУ 38068306. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., c. Щурове, територія пожежного депо ППЧ-122. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
10,0 м2 та частину поверхні даху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»,
ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2400
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частину даху площею 2,0 м2, частину даху площею
8,0 м2 та три місця площею 1,5 м2 на даху будівлі дозувально-акумулюючих бункерів. Балансоутримувач: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н,
смт Новоекономічне, вул. Степова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2400
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 55,3 м2
Балансоутримувач: Донецька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», ЄДРПОУ 22020055. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 256. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк
України». Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 050 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 23.03.2017
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
21,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку. Балансоутримувач: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано:
Приватне підприємство «Експерт-СеРВ іс-Консалт» по об’єктах:
будівля прохідної (літ. И-1) площею 28,0 м2, що перебуває на балансі Бердичівське міжрайонне управління водного господарства та знаходиться за адресою:
Житомирська обл., Бердичівська р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151а (вартість
виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення кафе площею 241,05 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 4, що перебувають на балансі Житомирський національний агроекологічний університет та знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38
(вартість виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 100,1 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області та знаходяться за адресою: Житомирська
обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 342,7 м2 в цокольному поверсі гуртожитку № 3,
що перебувають на балансі Житомирського національного агроекологічного університету та знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 59 (вартість
виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 40,7 м2 (за планом № 1-7, 1-8, 1-9) одноповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Житомирі та знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 56 (вартість виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 4.

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

Інформація
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
про оголошення конкурсів на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, адреса: 10004, м. Житомир, просп. Миру.
 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2 у будівлі № 1/486 військового
містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий
інститут імені С. П. Корольова. Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана
станом на 31 грудня 2016 року, становить 30 268,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 515,06 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 2,0 м2 під розміщення одного банкомата.
Надалі орендна плата щомісяця підлягає коригуванню на індекси інфляції,
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення загальною площею 2 м2 у будівлі № 1/486 військового
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містечка № 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий
інститут імені С. П. Корольова. Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана
станом на 31 грудня 2016 року, становить 30 268,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 515,06 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання нежитлових приміщень загальною площею 2,0 м2 під розміщення одного
банкомата.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення одного банкомата; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна
плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (щомісячно до 20 числа поточного місяця) і
в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із
законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги;
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та прилеглої території;
компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування
оголошення; виконання капітального та поточних ремонтів орендованого майна
за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця за вартістю, не меншою ніж встановлено незалежною оцінкою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та
умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою
(за наявності), документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника
конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу), з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 календарних
днів після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. Житомир, просп.
Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Контактний телефон: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, або 067-780-04-07.
Конкурс щодо передачі в оренду на конкурсній основі нерухомого військового майна, закріпленого за Житомирським військовим інститутом
імені С. П. Корольова, відбудеться на 31-й календарний день після опублікування оголошення о 15.00 за адресою: 10004, м. Житомир, просп.
Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, будівля 1/589, каб. 10.
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