Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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Засновано у вересні 1993 року

31 липня 2017 р.

Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним
наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (зі змінами), надається
інформація про результати продажу пакетів акцій АТ на фондовій біржі:
Назва біржі та фі Дата укладен Кількість Загальна вар
Покупець* лії біржі, через яку ня біржового придбаних тість придба
відбувався продаж контракту акцій, шт. них акцій, грн
1 20413052, Публічне акціо ТОВ «БізнесУБ, м. Київ
18.07.2017
7971
164202,60
нерне товариство по газо Центр «ПАВ
постачанню та газифікації ЛІВСЬКИЙ»
«Коростишівгаз»
2 236062, Публічне акціонер ТОВ «УКР
УФБ, м. Київ
11.07.2017 141300
565200,00
не товариство «Кам’янець- ЕНЕРГОБУД
Подільськсільмаш»
РЕСУРСИ»

№
з/п

Код за ЄДРПОУ
та назва ВАТ

продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» у кількості 94 337 441 шт., що становить 100 % статутного
капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 21 червня
2017 року № 48 (1068), запланований на 25 липня 2017 року, не відбувся у зв’язку
з відсутністю заяв від потенційних покупців.
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

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

(0-800) 50-56-46

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

Будівля лазні загальною площею 73,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Жорнище», за адресою: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище,
вул. Бойка, 25, що перебуває на зберіганні ПАТ «Жорнище». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 36 746,40 грн, у т. ч. ПДВ – 6 124,40 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 20.07.2017 № 1165)

м. Київ

Нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м2 (у підвалі – 90,2 м2, на 1-му
поверсі – 144,9 м2), що орендуються ТОВ «НІКАРТ», за адресою: 04074, м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9, літера Б, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укркомунобслуговування» (код за ЄДРПОУ 16466350).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Луганська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Будівля трансформаторної підстанції за адресою: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, що в процесі приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: нежитлова окремо розташована одноповерхова будівля
промислового зразка орієнтовною площею 80,0 м2, стіни комбіновані – цегла та
бетонні плити, покрівля м’яка, вікна та двері металеві. За призначенням не використовується. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0325 га.
2. Газорозподільна підстанція за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» та залишилась на
його балансі.
Відомості про об’єкт: нежитлова окремо розташована одноповерхова будівля
промислового зразка орієнтовною площею 25,0 м2, стіни комбіновані – цегла та
бетонні плити, покрівля комбінована – м’яка та шиферна, вікна та двері металеві,
всередині газорозподільні металеві мережі та засувки. За призначенням не використовується. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0030 га.
3. Насосна станція за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: нежитлова окремо розташована одноповерхова будівля
промислового зразка орієнтовною площею 300,0 м2, стіни комбіновані – цегла та
бетонні плити, покрівля м’яка, вікна та двері металеві, всередині газорозподільні
металеві мережі та засувки. Стан незадовільний. Об’єкт не придатний до експлуатації. Порушена цегляна кладка та перекриття, місцями зруйнована покрівля та
віконні рами, вибите скло, пошкоджені вхідні двері.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,035 га.
4. Трансформаторна підстанція за адресою: Луганська обл., с. Боровеньки, Кремінський р-н, вул. Замулівка, 20, що в процесі приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована нежитлова будівля
орієнтовною площею 20,0 м2, стіни цегляні, двері металеві, покрівля шиферна – у
задовільному стані, устаткування трансформаторної підстанції в робочому стані.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0025 га.
5. Трансформаторна підстанція за адресою: Луганська обл., смт Новоайдар, Новоайдарський р-н, вул. Великий Шлях, 170, що в процесі приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Новоайдарська птахофабрика» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована нежитлова будівля
орієнтовною площею 20,0 м2, стіни цегляні, двері металеві, покрівля шиферна – у
задовільному стані, устаткування трансформаторної підстанції в робочому стані.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0025 га.
Більш докладну інформацію щодо об’єктів можна отримати за телефоном
(06452) 4-23-68.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів
з дня опублікування цієї інформації за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, РВ ФДМУ по
Луганській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025 (Вінницька обл.,
м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6).
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ «А» 1970 року побудови загальною площею 308,8 м2 – одноповерхова прибудова до будівлі одного з цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.08.2017
включно до 17.00. Аукціон в електронній формі буде проведено 21.08.2017
Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви

учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3-х
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40
грн, ПДВ – 23 746,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог
ст. 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її
цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 247,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні –17.08.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21.08.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гідротехнічні споруди ставка.
Адреса об’єкта: 89454, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, на території
Ірлявської сільської ради за межами населених пунктів (с. Ірлява, с. Андріївка,
с. Чабанівка) урочище «Кадобець».
Балансоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт: гідротехнічні споруди ставка включають в себе водоскидну
споруду (шахтний водоскид) та греблю земляну (дамбу) 1953 року побудови. Водоскидна споруда (шахтний водоскид) – гідротехнічна споруда з кільцевим водозливом, що скидає воду в нижній б’єф через вертикальну шахту і відвідний тунель,
виготовлена із залізобетону, стовбур шахти 2,5х2,5х2 м, падіння – 2 м, пропускна
здатність до 10,0 м3/с., водовідвідна труба 0,53х19 м, затвори стальні, щитові. Гребля земляна (дамба) побудована для створення штучної водойми шляхом ділення
водотоку на верхній та нижній б’єфи та зосередження води у верхньому б’єфі. Гребля
перегороджує русло водотоку і його долину для підняття рівня води перед нею, має
трапецієподібну форму у поперечному розрізі, побудована з ґрунту сухим способом
з ущільненням 1,7 г/см3. Схили укріплені дереном, ширина по гребеню – 3,5 м, ширина по низу (середня) – 20 м, довжина – 250 м, середня висота – 3,5 м. Мокрий схил
є схилом дамби, зверненим у бік ставка, який є пологішим ніж сухі схили і призначений для запобігання розмиву тіла греблі хвилями; укріплений мостінням каменю
(діаметром 0,15 – 0,20) по шару гравію (t=0,20 м). Довжина мокрого схилу – 200 м,
ширина – 4,3 м, гребінь греблі непроїзний, площа перерізу дамби – 41,1 м2, об’єм
насипу – 10275 м3. Гідротехнічні споруди ставка перебувають в непридатному для
експлуатації (незадовільному) стані, потребують реконструкції.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 99 140,00 грн, ПДВ – 19 828,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 118 968,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській
області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі – 11 896,80 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 1 вересня
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
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Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
28 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 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральноі універсальною біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральноі універсальною біржі (36020, м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, 2-й поверх) 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.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка площею 826,0 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована за типовим проектом. Загальна площа – 826,0 м2.
Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 868 126,00 грн, ПДВ: 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
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 проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 22 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 серпня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід з
бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки
минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий бетонний;
стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації –
електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан основних
конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн, ПДВ: 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
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 проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 22 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 серпня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: громадський будинок, літ. А-1, з підвалом загальною площею
418,5 м2.
Адреса об’єкта: 39300, Полтавська обл., Новосанжароський р-н, смт Нові
Санжари, вул. Чкалова, 11б.
Балансоутримувач: ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод» (код за ЄДРПОУ
00307939).
Адреса балансоутримувача: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 8.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент – цегла;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля рулонна; підлога – бетон. Загальна площа – 418,5 м2. Об’єкт розташований на окраїні смт Нові
Санжари. Стан будівлі незадовільний.

31 липня 2017 року

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка – 6,8 га під об’єктом державної власності перебуває в постійному користуванні ВАТ «Новосанжарський
шкіряний завод» згідно з Державним актом на право постійного користування
землею (серія ПЛ0027 від 17.01.1995).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 400,00 грн; ПДВ – 6 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 38 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в
межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором 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; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 3 880,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області,
код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 22 серпня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована»: https://torgi@uisce.com.ua.
Термін приймання заяв – до 18 серпня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(0532) 56-35-55, 2-24-86.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,8 м2 разом із земельною ділянкою, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство»
(ліквідовано).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного
складу готової продукції (літ. П) тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4), площадки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18 306,8 м2. Рік побудови – 1963 (згідно з
технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна,
зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 7,0419
га, цільове призначення – секція J11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної промисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн,
у т. ч. вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
ПДВ – 481 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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 об’єкт у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке
входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права
власності на земельну ділянку, у встановленому законом порядку.
3. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення
згідно з Земельним кодексом України.
4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпечних речовин, що можуть призвести до забруднення навколишнього
середовища.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за
ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 289 104,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 29 вересня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею
137,0 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157.

Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля цегляна загальною площею
137,0 м2, без підвалу, ІІІ групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: площа – 0,1200 га. Кадастровий номер
6822110100:01:008:1157. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості; категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 73 432,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 31 126,00 грн, будівля – 42 306,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 88 118,40 грн,
ПДВ – 14 686,40 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 8 811,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420 в
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із
земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/230.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206).
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: прибудоване приміщення акумуляторної загальною площею 37,6 м2, цегляне, ІІ групи капітальності, 1991 року будівництва.
Земельна ділянка: площа – 0,0400 га. Кадастровий номер
6822110100:01:008:1230. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 666,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 10 694,00 грн, приміщення – 18 972,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 35 599,20
грн, ПДВ – 5 933,20 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 3 559,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420 в
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
3. Назва об’єкта: одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із земельною
ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/191.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації .
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 57,6 м2, цегляна, без підвалу, І групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: площа – 0,0123 га. Кадастровий номер
6822110100:01:008:11191. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 635,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 4 292,00 грн, будівля – 43 343,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 57 162,00
грн, ПДВ – 9 527,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 5 716,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420 в
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 1 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 28.08.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: грозозахист.
Адреса: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат».
Відомості про об’єкт: контур із громовідводів, що знаходяться на дахах будівель
та споруд. Контур з’єднаний струмопровідними шинами із системою заземлення.
Стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не відведена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 17 995,88 грн, у т. ч. ПДВ –
2 999,31 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 14 996,57 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 799,60 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні − 31 серпня 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 4 вересня 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.
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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua), в РВ
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.

АПАРАТ ФДМУ
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Головинський
кар’єр», призначений на 10 серпня 2017 року, що оголошений в газеті «Відомості
приватизації» від 10 липня 2017 року № 53 (1073), не відбудеться.
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конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок для сезонних працівників літ.
«А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», за адресою:
24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що під
час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,09 га (наказ Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області від 11.07.2017 № 2-8583/15-17-СГ).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.12.2016
№ 2317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 15.03.2017 № 406 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27 грудня 2016 року № 2317 «Про включення до
переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2, за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,06 га (наказ Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області від 11.07.2017 № 2-8584/15-17-СГ).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016
№ 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 31.03.2017 № 501 «Про внесення змін
до деяких наказів Фонду державного майна України».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. Ж – їдальня загальною площею 355,12 м2, за адресою:
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська,
60, що перебуває на балансі ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0406 га (рішення 15 сесії 7-го скликання Могилів-Подільської міської ради Вінницької області № 469 від 11.07.2017).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: погоджений ФДМУ від
22.02.2006 наказ РВ ФДМУ по Вінницькій області від 28.02.2006 № 152 «Про затвердження переліку № 3 об’єктів соціальної сфери, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним за-

конодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 05.09.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 28.08.2017. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
(0432) 67-26-08.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – єдиний майновий комплекс «Цех
напільного обладнання». Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Перелік будівель та споруд, які входять до складу єдиного майнового комплексу
«Цех напільного обладнання», наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт державної власності, становить 11 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.10.2013
№ 2909, наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області від 24.02.2014 № 134, рішення 34
сесії 7-го скликання Веселівської селищної ради Запорізької області від 05.07.2017
№ 1 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки. Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект зав
дання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 21.08.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 31.08.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них)
ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Рішення Конотопської міської ради XV сесії VII скликання від 28.07.2016 про
надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – нежитлова будівля (А-1) загальною
площею 224,9 м2, вбиральня У разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
Рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу
на виготовлення документації із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухлясва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150,0 м2.
Рішення ХІХ сесії VII скликання Тростянецької міської ради від 01.03.2017 № 79
про надання .дозволу на виготовлення документації із землеустрою.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які
будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Вважати датою проведення конкурсу наступну за святковим та вихідним
днями – 28.08.2017 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й
поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок: (0542) 36-23-87.
Останній день подання конкурсної документації – 21.08.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство оборони
України
3 Державна служба ста
тистики України
4 Міністерство освіти і
науки України
5 Державна казначейська
служба України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.14.УВЮЯЮТ462 м. Вінниця, вул. Чехова, 7а
190,2
346 903,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
реєстровий номер майна

35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, м. Вінниця, вул. Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30
гаража (літ. С)
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, м. Вінниця,
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
33689922.14.УВЮЯЮТ472 м. Вінниця, вул. Чехова, 7а
426,6
1 080 368,00
2 роки 11 місяців Технічне обслуговування авто
вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30
складу МТС (літ. Ж)
мобілів
02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
–
Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Те
11,6
35 554,00
2 роки
Здійснення адвокатської ді
вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
1-му та 2-му поверхах двоповерхової адмінбудівлі (літ. А)
плик, вул.Івана Франка, 1
яльності
00497236, Вінницький національний аграрний університет, 21008, м. Вінниця,
Нерухоме майно – частина заасфальтованої площадки
–
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
6,0
38 964,00
1 рік
Розміщення кіоску для торгівлі
вул. Сонячна, 3, тел.: (0432) 57-43-92, 57-45-90
біля гуртожитку № 2
безалкогольними напоями
37798840, Управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му 21727137.7.УФНМЛШ004 Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці,
19,1
59 333,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
районі Вінницької області, 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці,
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А)
вул.Європейська (колишня Карла Марк
вул. Європейська (колишня Карла Маркса), 28, тел. (04345) 2-30-37
са), 28
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Міністерство регіональ
ного розвитку, будівни
цтва та ЖКГ України
3 Державне космічне
агентство України

08679385, Автогосподарство ГУ МВС України в Дніпропетровській області,
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 146, тел. 763-00-48
02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва
«Дніпроцивільпроект», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29,
тел. (056) 745-01-12
14313369, Державне підприємство «Дніпровський проектний інститут»,
м. Дніпро, вул. Театральна, 6, тел. 770-82-02

найменування
Нежитлові вбудовані
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не максимально мож
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Дніпро, просп. Богдана Хмельниць
124,4
236 609,00
2 роки 11 місяців
кого, 146
02497789.1.ХВЮЯШЖ004 м. Дніпро, вул. Січеславська Набереж
33,0
340 626,00
1 рік
на, 29
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

Частина нежитлового
ИМЕГРП035
м. Дніпро, вул. Театральна, 6
7,31;
130 130,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
приміщення; частина зо
7,48
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про
внішньої поверхні стіни
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
4 Міністерство оборони
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ553 Дніпропетровська обл., Новомосковський
167,7
426 372,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92 приміщення
р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 16
рів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
5 Міністерство оборони
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський
233,9
597 521,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92 приміщення
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
рів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
6 Міністерство оборони
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський
58,6
121 947,00
2 роки 364 дні Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92 приміщення
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
7 Міністерство оборони
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська Нежитлові вбудовані
33689922.25.ААААЕЕ553 Дніпропетровська обл., Новомосковський
42,6
84 220,00
2 роки 364 дні Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92 приміщення
р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 16
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії,
Нежитлові вбудовані приміщення 02070789.2.ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Друж
21,0
41 113,00
1 рік
Розміщення редакції засобів масової інформації (газети), крім зазна
і науки України
84200, Донецька обл., м. Дружківка , вул. Соборна, 32, тел. (06267) 4-31-32
2-го поверху будівлі гуртожитку
ківка, вул. Соборна, 26
чених у п.10 Методики № 786 та п. 8 додатка до Методики
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151,
Склад (літ. Г); склад (літ. Г); склад (літ. 33689922.33АААЖЛБ830; 33689922.33АААЖЛБ832; м. Новоград-Волинський, 101,6; 15,2; 18,6; 60 865,00; 9 106,00; 11 143,00; 101 062,00
До 10 років
Склади будівельних
оборони України вул. Молодогвардійська,28а
Д); сарай (літ. Е); столярний цех (літ. Ж) 33689922.33АААЖЛБ833; 33689922.33АААЖЛБ826 вул. Шевченка, 50
168,7
матеріалів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 59 (1079)

31 липня 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву 20851817, Відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енерге Частина тепло 00100227.20.АААДКВ799 Закарпатська обл., м. Ужго
654,3
1 844 472,00
49 років
Розміщення: складів (339,1 м2);
гільної промисловості України тична компанія «Укренерго», вул. Свєнціцького, 2, м. Львів, 79011, тел. (032) 256-31-66, факс 256-30-30
вого цеху
род, вул. Електрозаводська, 4
розміщення гаражів (315,2 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові приміщення з № 1 до 33689922.25.УВЮЯЮТ359 м. Запоріжжя, вул. Сте
120,0
346 486,00
2 роки 364 дні
Розміщення: буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (112,4 м2); торговельного
№ 4 включно, вбудовані в пер
фанова, 1
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (5,6 м2); торговельного
ший поверх будівлі чайної № 1
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (2,0 м2)
Нежитлові приміщення з № 1 до 33689922.25.ААААЕЕ564 Запорізька обл., м. Меліто
86,3
229 475,00
2 роки 364 дні
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
№ 12 включно, вбудовані в пер
поль, вул. Гвардійська, 17
виробів (20 м2); торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
ший поверх будівлі (літ. А-5)
групи (22,4 м2); інше використання (43,9 м2)
Нежитлові приміщення з № 1 до 33689922.25.ААААЕЕ563 Запорізька обл., м. Меліто
86,5
230 008,00
2 роки 364 дні
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
№ 12 включно, вбудовані в пер
поль, вул. Гвардійська, 17
виробів (20,0 м2); торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
ший поверх будівлі (літ. А-5)
групи (15,0 м2); торговельного об’єкта з продажу промислових товарів, що були у використанні
(7,0 м2); інше використання (44,5 м2)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87,
227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсер
оборони України віс», 51270, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
2 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсер
оборони України віс», 51270, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
3 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсер
оборони України віс», 51270, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92

№
з/п

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство
22996218, ДП «Київський деревообробний завод Міністерства Нерухоме майно комплексної будівлі (адмінкор
–
Київська обл., смт Коцюбин
58,2
403 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення ма
оборони України оборони України»
пус, прирізочний цех, сушільні камери)
ське, вул. Пономарьова, 17
газину
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально мож
місцезнаход ження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02140662, Кіровоградський державний будинок художньої та технічної творчості, 25002, м. Кропив Підвальні нежит
–
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна
101,9
226 000,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак
і науки України
ницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14, тел. (0522) 24-85-29
лові приміщення
(Жовтневої революції), 14
цизної групи, у навчальному закладі
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 орендодавць 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 ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ 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
08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних кон Нежитлові вбудовані приміщення
Інформація відсутня
м. Львів вул.
1 838,06
847 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
оборони України струкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел.: 262-38-87, 262-39-03
столярного цеху площею 129,33 м2
Шевченка, 134
станом на 30.04.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3,
Частина нежитлового приміщення на 1-му 00493014.1.БЕШСНП7006 вул. Г. Сковороди, 1/3,
4,0
41 200,00
1 рік
Розміщення копіювальної техніки для надання послуг населенню
і науки України
м. Полтава, тел. (0532) 50-02-73
поверсі в будівлі учбового корпусу № 3
м. Полтава
із копіювання документів (2 м2) та продаж канцтоварів (2 м2)
2 Державна служба 02361892, Головне управління статистики у Полтавській області, вул. Пушкіна, Нежитлове приміщення
02361892.1.ХПЦФЛО016 вул. Незалежності, 21а,
31,2
123 318,00
2 роки 11 місяців Офіс
статистики України 103, м. Полтава, 36039, тел.: (05322) 7-21-02, 50-07-56
м. Хорол, Полтавська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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 незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 38494092, ДП «Харківське промислово-торговельне підприєм
Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на 1-му поверсі 2-поверхової виробни
3585
м. Харків, вул. Тарасів
526,1
1 920 500,00
1 рік
Розміщення виробництва взуття
та продовольства України
ство», 61068, м. Харків, вул. Тарасівська, 6, тел. (057) 719-11-10 чої будівлі, інв. № 424, літ. П-2
ська, 6
2 Міністерство освіти і науки
02547837, Ізюмський професійний ліцей, 64300, Харківська обл., Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі 2-поверхової нежитлової 862435163104 Харківська обл., м. Ізюм,
73,5
216 800,00
1 рік
Розміщення магазину непродо
України
м. Ізюм, вул. Лізи Чайкіної, 24, тел. (05743) 2-11-00
будівлі, інв. № 10310001, літ. А-2Н
вул. Київська, 10
вольчих товарів
3 Державне космічне агентство 14310589, ДП НДТІП, 61010, м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, Нежитлові приміщення – кімн. № 9,10 на 6-му поверсі 10-поверхової будівлі КЕРГКЖ032 м. Харків, вул. Катеринин
35,0
145 700,00
1 рік
Розміщення офіса
України
тел.: (057) 733-11-80, 733-12-13
адміністративно-побутового блоку, літ. за техпаспортом К-10, інв. № 125636
ська, 40/42
Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
загаль вартість майна максимально
на пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Державна казначейська 36772072, Управління Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської Гаражне приміщення адміні
22808168.3.АААГБГ990 вул. Миру, 87, м. Городи 36,9
36 470,00
2 роки
Розміщення складу
служба України
області, вул. Миру, 87, м. Городище, Черкаська обл., тел. (04734) 2-08-85
стративної будівлі
ще, Черкаська обл.
364 дні
2 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Частина приміщень четвертого
–
бульв. Шевченка, 205,
95,3
297 800,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
розвитку і торгівлі України інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
поверху п’ятиповерхового корпусу
м. Черкаси
364 дні
для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50,0 м2
3 Державна служба статис 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси,
Частина приміщення 1-го по
02357999.1. АААДЕЖ382 пров. Г. Кудрі, 4,
15,88
34 900,00
2 роки
Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності , що можна розмісти
тики України
тел. (0472) 45-74-48
верху адмінбудівлі
м. Кам’янка, Черкаська обл.
364 дні
ти в офісних приміщеннях, та використання площ загального користування
4 Міністерство освіти
02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, м. Чер Частина приміщення їдальні
–
вул. Хрещатик, 66,
2,0
11 800,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
каси, тел. (0472) 35-44-63
«Меридіан»
м. Черкаси
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
реєстровий
довжи вартість майна за неза максимально можли
найменування
місцезнаходження
мета використання
адреса, контактний телефон)
номер майна
на, м лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 РВ ФДМУ по Чернівецькій області,
–
Зовнішньомайданчикові електромережі, що у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек» та відповідно
–
м. Чернівці, просп.
430,0;
67 217,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
ЄДРПОУ 21432643, 58001,
до договору зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродкон
Незалежності, 106
350,0 станом на 31.03.2017
майна (за призначенням)
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
тракт»: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 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)

1 Міністерство освіти і науки
України
2
3
4
5

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Київ, вул. Симона
4,0
70 300,00
1 рік
Розміщення торгового обладнання
Петлюри, 1
станом на 31.05.2017
з метою продажу морозива торгової
марки «Рудь»

реєстровий номер майна

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шев
Нерухоме майно: 1) частина пішохідної доріжки з асфальто
ченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-33-33 вим покриттям – 2,0 м2, інвентарний № 10330009ІБ; 2) частина
пішохідної доріжки з тротуарною плиткою – 2,0 м2, інвентарний
№ 10330010ІБ в Ботанічному саду імені Академіка О. В. Фоміна
Міністерство культури України 02214219, Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат Нерухоме майно – нежитлове приміщення у обідньому залі їдальні 02214219.1.ЮЖВЦСД736 м. Київ, вул. Т. Шам
імені М. В. Лисенка, 04112, м. Київ, вул. Т. Шамрила, 4,
рила, 4
тел. 257-76-98, 257-30-17
Міністерство енергетики та ву 36282830, Державний концерн «Ядерне паливо», 01601, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
36282830.1.ДЮФИЖБ001 01601, м. Київ, вул. Хре
гільної промисловості України вул. Хрещатик, 34, тел./факс (044) 224-58-01; 224-58-02
щатик, 34
Міністерство охорони здоров’я 00012925, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Нежитлові приміщення
02010787.1. ААААЛБ349 м. Київ, бульв. Тараса
України
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел.: (044) 253-61-94, 234-25-51
Шевченка, 13
Міністерство інфраструктури
13738233, 08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора (Аеропорт, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі готелю 19477064.1.СШФШЕЛ2625 03151, м. Київ, просп. По
України
м. Бориспіль, Київська обл., 08300), тел. 351-61-15, факс 351-66-55
вітрофлотський, 76б

12,89

165 000,00
станом на 31.05.2017

2 роки 11 місяців

66,7

1 721 400,00
станом на 30.04.2017
29 000,00
станом на 30.04.2017
2 179 000,00
станом на 31.05.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення офісних приміщень

2 роки 11 місяців

Розміщення банкомата

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

1,5
185,6

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 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 – АПАРАТУ ФДМУ 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 пло вартість майна за неза максимально можли
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство України
14310862, ДСП «Чорнобильська АЕС», м. Славутич, Нерухоме майно – частина споруди «Інженерна спо 14310862.22.КДСЕАЧ138 Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, 2 500,0 тис. м2
6 616 666,67
49 років
Розміщення фотоелектричної сонячної
з управління зоною відчуження Київська обл., 07100, тел. (04593) 4-31-07
руда системи охолодження об’єктів ЧАЕС»
вул. Житомирська, 1, літера «В»
електростанції потужністю 100 МВт
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.15 (крім вихідних). 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

31 липня 2017 року

№ 59 (1079)

5
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно –
нежитлові приміщення площею 169,2 м2 адміністративно-службової будівлі
за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України».
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.03.2017 становить 678 600,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – червень 2017 р. становить 9 078,51 грн без ПДВ при використанні орендованого
майна: торгівля продовольчими, непродовольчими, алкогольними та тютюновими
виробами (25,9 м2), складські приміщення (143,3 м2).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – червень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 9 078,51 грн.
2. Внесення орендарем 1 млн грн в об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліпшень без права на компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача.
3. Використання орендованого майна під торгівлю продовольчими, непродовольчими, алкогольними та тютюновими виробами (25,9 м2), складські приміщення (143,3 м2).
4. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
5. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
7. Внесення завдатку у розмірі, не меншому ніж 3-місячна орендна плата, протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок
плати за останні 3 місяці оренди.
8. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
9. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
10. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання
договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю.
11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу,
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з дати публікації з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській області
за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 20.07.2017
За результатами засідання конкурсної комісії наказом регіонального відділення
прийнято рішення укласти договір оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового вбудованого приміщення площею 11,2 м2 за адресою: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 54, що перебуває на балансі ДВНЗ «Криворізький державний
педагогічний університет» (реєстровий номер 40787802.1.РШШМВД227), з переможцем конкурсу – ФОП Сорокіною Іриною Семенівною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 21.07.2017
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі у будівлі
під літ. «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького за адресою: м. Львів, вул. Любінська,168, що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу –
ТОВ «Містотранс».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 19.07.2017
За результатами засідання конкурсної комісії конкурс, призначений на
24.07.2017, на право оренди державного нерухомого майна – гідротехнічних
споруд рибогосподарської технологічної водойми, а саме: дамби та водоскиду

за адресою: с. Полянка, Арбузинський р-н, Миколаївська обл., що перебувають
на балансі КСП «Полянка», визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю
пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна, що відбувся 21.07.2017
За результатами відкритого засідання конкурсної комісії регіональним відділенням прийнято рішення про укладення договору оренди державного нерухомого
майна – приміщення цокольного поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д) (реєстровий № 02071240.1.ХДОБКЕ019) загальною площею 123,6 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 14, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (код за ЄДРПОУ 02071240),
з переможцем конкурсу – ФОП Яковенко Наталією Михайлівною (терміном на 2
роки 364 дні).

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

ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Яворівська КЕЧ
району, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля № 9 військового містечка № 48 загальною площею 283,8 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 2 776,45 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: використання
будівлі – під розміщення складу; найбільший розмір орендної плати порівняно з
орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту
оголошення результатів конкурсу; виконання поточного та капітального ремонту
орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення;
зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали; забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо дотримання належних
умов експлуатації об’єкта оренди; запобігання його пошкодженню та псуванню,
утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщень; забезпечення зобов’язань
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж
одна місячна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання
договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; заборона суборенди,
приватизації та переходу права власності на орендоване майно; 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, а також найкращі умови подальшої
експлуатації об’єкта оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (03259) тел/факс 2-11-30, тел. 21-11-40.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного
товариства (ПАТ) «Сумихімпром» у кількості 1 738 665 246 штук, що становить 99,995% статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Сумихімпром». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40003; тел.: (0542) 674-212, тел./факс:
(0542) 683-513. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 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) ПАТ «Сумихімпром»: 20.15 – виробництво добрив та азотних сполук; 20.12 – виробництво барвників та пігментів;
20.59 – виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.: усього 33392, зокрема: будинків
та споруд – 1 795; машин та обладнання – 16 447; транспортних засобів – 257;
інструментів, приладів, інвентарю – 8 645; багаторічних насаджень – 29; інших
основних засобів – 22; малоцінних необоротних матеріальних активів – 6 197.
Інших нематеріальних активів – 380. Об’єктів незавершеного будівництва – 18.
Довгострокових фінансових інвестицій – 25.
Розмір статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром», тис. грн: 434 687,0.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн: всього 683 499,0, зокрема: будинків та
споруд – 405 399,00; машин та обладнання – 265 442,00; транспортних засобів –
7 587,00; інструментів, приладів, інвентарю – 5 054,00; інших основних засобів –
9,00; малоцінних необоротних матеріальних активів – 8,00. Інших нематеріальних

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення
магазину (літ. А) (№ 1 – 2,6 м2; № 2 – 1,8 м2; № 3 – 98,0 м2; № 4 – 37,1 м2)
загальною площею 139,5 м2 у приміщенні № 177 на 1-му поверсі будинку.
Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Ширшова, 16. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПОТУЖНІ». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 15 936,00 грн; залишкова – 7 274,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 – 12,6 м2,
№ 4 – 6,5 м2, № 5 – 1,3 м2, № 6 – 4,2 м2, № 7 – 8,1 м2, № 8 – 19,5 м2) загальною
площею 52,2 м2 у прохідній (літ. П). Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Чехова, 7а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65.. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПОТУЖНІ». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 6 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 11 955,00 грн; залишкова – 2 954,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 33 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі клубу-їдальні (літ.
Н). Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний
Буг». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
м. Хмільник, вул. Шевченка, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Вітюк О. П. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 18.07.2017: відновна – 2 600,00 грн; залишкова – 00,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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активів – 130,00. Об’єктів незавершеного будівництва – 33 765,00. Довгострокових
фінансових інвестицій – 0,110.
Кількість земельних ділянок: 38. Розмір земельних ділянок, усього: 637 5134
га. Місце розташування земельних ділянок: 40012, м. Суми, вул. Харківська; м.
Суми, р-н Аварійного; м. Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична; м. Суми,
район оз. Олдиш; м. Суми, вул. Псільська, 14; м. Суми, вул. Миру, 28; м. Суми,
вул. Харківська, 30; м. Суми, урочище «Олдиш 1»; Бездрицька с/р; Токарівська с/р;
Токарівська с/р, балка «Глибокий Яр», с. Токарі; В. Чернеччинська, с/р, с. Вільшана; В. Чернеччинська, с/р; В. Сироватська с/р; Гребениківська с/р, Тростянецький
р-н; с. Бездрик, вул. Комсомольська, 27; В. Сироватська с/р, с. Залізняк; м. Суми,
вул. Лінійна, 6; м. Суми, вул. Олдиш, 57.
Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; землі житлової забудови;
землі громадської забудови; землі іншої комерційної діяльності; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського призначення.
Правовий режим земельних ділянок: державні акти на право постійного користування земельною ділянкою 1 – СМ № 002673, ЯЯ № 288940, ЯЯ № 293966, ЯЯ
№ 288894, ЯЯ № 288989, ЯЯ № 288943, ЯЯ № 288895, ЯЯ № 293752, ЯЯ № 288966,
ЯЯ № 288969, ЯЯ № 288964, ЯЯ № 288965, ЯЯ № 293753, ЯЯ № 293755, ЯЯ
№ 293751, ЯЯ № 293314, ЯЯ № 293313, ЯЯ № 293315, ЯЯ № 293317, ЯЯ № 293316,
ЯЯ № 278645, ЯЯ № 278644, ЯЯ № 278646, ЯЯ № 278647, ЯЯ № 283249; договір
оренди від 10.06.2011 № 90/1663; договір оренди від 04.06.2007 № 90/1123; договір оренди від 04.06.2007 № 90/1124.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 1 995 603,733.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-Платник робіт з оцінки: Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, які мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 120 000,00 грн.
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 17.30 15 серпня 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) 21 серпня 2017 року о 14.00.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 2 – 16,5 м2,
№ 3 – 8,8 м2) загальною площею 25,3 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А). Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,
вул. К. Маркса, 42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПОТУЖНІ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 2 697,00 грн;
залишкова – 876,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-№ 27 –
486,3 м2, № 35-№ 37 – 63 м2) у приміщенні № 1 та № 1 – 3,3 м2 у приміщенні
№ 2) загальною площею 552,6 м2 одноповерхової будівлі їдальні (літ. А). Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. О. Довженка (колишня Ленінградська)/Острозького,
26/37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПОТУЖНІ». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 31 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 163 505,00 грн; залишкова –
100 483,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення ( част. № 110 –
33,2 м2, № 111 – 10,0 м2, № 112 – 41,5 м2, № 113 – 5,3 м2) загальною площею
90,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. А). Балансоутримувач:
Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
просп. Коцюбинського, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу:
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Очеретна Н. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення, 3 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 47 511,00 грн; залишкова – 21 104,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: антенна вежа диспетчерського зв’язку. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Літинської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., смт Літин, вул. Соборна
(колишня Леніна), 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта

з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 споруда. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2017: відновна – 3 513,00 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 2-4 площею 29,5 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку
(літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач:
Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський
р-н, смт Літин, вул. Соборна (колишня Леніна), 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Медведський М. В. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2017: відновна – 11 768,00 грн; залишкова – 3 275,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку (літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач:
Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Вінницька обл.,
Гайсинський р-н, м. Гайсин, площа Миру, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Гончарук Г. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2017: відновна – 1 465,00 грн; залишкова – 261,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка 6,5 х 11,5 м загальною площею 74,75 м2. Балансоутримувач: Військова частина 3028 Національної гвардії
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар».
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Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 бетонна площадка. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 11.07.2017: відновна – 2 916,00 грн; залишкова – 2 822,68 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част. № 2 –
4,1 м2, част. № 15 – 4,0 м2, № 16 – 7,4 м2, № 17 – 4,0 м2) загальною площею
19,5 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вище
професійне училище № 11 м. Вінниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, Немирівське шосе, 78. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу:
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Артапух В. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщення, 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 24.06.2009: відновна – 7 346,00 грн; залишкова – 2 380,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 9 площею
17,7 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агро-уч».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 2 654,00 грн; залишкова –
308,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: господарська будівля (літ. Б) загальною площею
60,8 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів,
пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Штельмах
Ю. Г. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 89 112,22 грн; залишкова –
63 773,43 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: част. № 3 –
2,5 м2, № 13 – 1,7 м2, № 14 – 15,2 м2, № 15 – 1,5 м2, № 16 – 1,6 м2 загальною
площею 22,5 м2 у одноповерховій прибудові 9-поверхового гуртожитку № 6.
Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Вольтаж Груп». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення, 4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 30 152,93 грн; залишкова – 7 181,77 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 40 площею
24,6 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А) з підвалом. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Літописна, 11. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2014: відновна – 6 963,00 грн; залишкова –
4 433,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 438 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
корпусу № 2. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Березов Ю. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.04.2013: відновна – 1 897,90 грн; залишкова – 519,40
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 – № 4
загальною площею 58,4 м2 у приміщенні № 4 в одноповерховій будівлі кафепекарні (літ. А). Балансоутримувач: Науково-дослідне господарство «Агрономічне»
Вінницького національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Данильчук Г. М. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 4 926,00 грн; залишкова – 253,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 – 52,7 м2,
№ 11 – 8,3 м2) загальною площею 61,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі
їдальні (літ. Ж). Балансоутримувач: Вінницькій коледж Національного університету
харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бойван
Р. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2013: відновна – 33 270,09 грн; залишкова – 16 436,95 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
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Волинська область

Дніпропетровська область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде
залучений до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 39,92 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 5,5710
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування адміністративних, жилих та виробничих приміщень. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Бренвель».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні з навісом площею
135,10 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Любомльській професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська,
11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір
земельної ділянки, усього: 4,5720 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Любомль, вул. Брестська, 11. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчальних та допоміжних будівель і
споруд Любомльського професійного ліцею. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 05.02.2014: 46,92 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Західтепло».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
8,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: станом на 17.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки: ФОП Пус І. І.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 50,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Професійно-технічне училище № 27 м. Берестечко.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45765, Волинська обл., м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу:(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: 14,6585 га (пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Берестечко, вул. Незалежності, 140.
Цільове призначення земельної ділянки: для ведення дослідних і навчальних цілей
пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2017. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша
200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати
5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3
до Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування;
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути
залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, 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. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде
використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного
до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській
області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні
до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: об’єкт групи Ж – Дитячий комбінат № 2 (63) недіючий.
Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта: ЄМК Державне підприємство «Криворізьке «Райагро
променерго».
Основні засоби у кількості 166 одиниць, а саме: група 03 Будівлі і споруди,
передавальні пристрої; група 04 Машини та обладнання; група 05 Транспортні
засоби; група 06 Інструменти, прилади, інвентар; група 09 Інші основні засоби;
група 111111 Малоцінні необоротні матеріальні активи. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються, 33.14 ремонт і технічне обслуговування
електричного устаткування.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн – 160,6. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1,6 тис. грн станом на 30.06.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради Дніпропетровської обл., Криворізький р-н. Цільове
призначення земельної(их) ділянки(ок): для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок) право постійного користування
Балансоутримувач: Державне підприємство «Криворізьке «Райагропром
енерго». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Коломійцеве Мета
оцінки – визначення ринкової вартості майна для приватизації шляхом викупу.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки 31.07.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; інформація про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні через п’ятнадцять календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00, телефон для
довідок (056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ». Балансоутримувач
об’єкта оцінки: ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ» (орендар). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 42. Мета проведення оцінки:
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації відповідно до Методики оцінки
майна з метою продажу на аукціоні. Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби)
згідно з обліком: 11 одиниць, у тому числі: нематеріальний актив – право користування земельною ділянкою; основні засоби – 2 будівлі (двоповерхова площею
448,7 м2, частина одноповерхової площею 125,0 м2), 8 радіостанцій Стандарт.
Розмір власного капіталу господарського товариства станом на 31.10.2016:
679,4 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів: балансова залишкова вартість нематеріального активу – 25,092 тис. грн;
основних засобів – 390,633 тис. грн станом на 31.10.2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, усього: 546,8 м2. Місце розташування
земельних ділянок: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 42. Цільове
призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. Наявність об’єктів, відомості про які
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
№ 2075 від 31.12.2015, 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’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів), запечатаних
в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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 єдиних майнових комплексів у
повному складі активів і зобов’язань; пакетів акцій акціонерного товариства; часток
в майні господарських товариств (крім акціонерного товариства).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 28,2 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.
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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 20,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»,
ЄДРПОУ 01242886. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. 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, телефон: (057) 700-02-26, тел./факс: (057) 700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 109,5 м2 на четвертому поверсі учбового корпусу. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»,
ЄДРПОУ 02542722. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Митрополитська, 63. 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, телефон: (057) 700-02-26, тел./факс: (057) 700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дарій». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
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Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина головного навчального корпусу площею 6,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: НУ «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Нестерук Наталія Костянтинівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху
їдальні-кафе площею 50,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Косюр Валентина Никифорівна. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі гуртожитку
площею 24,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Рівненський центр
професійно-технічної освіти сервісу та дизайну». Місцезнаходження об’єкта оцінки:

3 Частина ділянки покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 6 загальною площею 14 м2 за адресою м. Харків,
просп. Людвіга Свободи, 53, на балансі Національного
університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»,
тел. 7049293 (код 02071139)
4 Частина нежитлового приміщення блоку побутового об
слуговування – кімн. № 1 – хол на цокольному поверсі
9-поверховрї будівлі гуртожитку № 1 загальною площею
8,4 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в.
Комуніст-1, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на
балансі Харківського національного аграрного університе
ту ім. В. В.Докучаєва, код 00493764, тел. 93-71-46
5 Частина ділянки покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2 загальною площею 15 м2 за адресою м. Харків,
вул. Гвардійців Широнінців, 43а, на балансі Національного
університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»,
тел. 7049293 (код 02071139)
6 Нежитлові приміщення № 61 – 77, 111 – 115 на тре
тьому поверсі 4-поверхового будинку лабораторного
корпусу № 2(інв. № 81973) загальною площею 326,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, на балансі
Державного підприємства «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції» (код 00482329),
тел. 720-63-01

7 Нежитлові приміщення кімн. № 89 на 3-му поверсі та
частина даху (10,20м2) 3-поверхової адміністративної
будівлі, загальною площею 17,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 188а, на балансі Державного уні
верситету телекомунікації, код 38855349, тел. 0442492529
8 Частина внутрішніх стін з 1-го по 9-й поверх 9-поверхової
2
будівлі гуртожитку загальною площею 24,5 м за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, на балансі Харків
ського державного університету харчування та торгівлі,
код 011566330, тел. 0573378535, 3368979
9 Частина внутрішніх стін з 1-го по 5-й поверх 5-поверхової
будівлі гуртожитку загальною площею 24,60 м2 за адре
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 28, на балансі Хар
ківського державного університету харчування та торгівлі,
код 011566330, тел. 0573378535, 3368979
10 Нежитлові приміщення кімн. № 13, 14 на цокольному
поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 загальною
площею 41,50 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електро
інструментальний, 6б, на балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код
23912896, тел. 0577884686, 7884541
11 1/2 частина нежитлових приміщень № 14, 18 на 1-му
поверсі одноповерхової
будівлі свинарника загальною
2
площею 128,35 м за адресою: Харківська обл., Новово
долазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 18, на балансі
Навчального центру Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Державної служби України з надзви
чайних ситуацій, код 33879077, тел. 0574068329
12 Нежитлові приміщення кімн. № 11, 12, 22, 23 на 1-му поверсі
та кімн. № 13 на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі учбової
майстерні загальною площею 63,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Спортивна, 9, на балансі Професійно-технічного учили
ща № 32 м. Харкова, код 02547903, тел. 0577381394
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31 липня 2017 року

ТОВ
«Лайфселл

1 Нежитлові приміщення другого поверху № 1-:-5, 7, 9-:-21, На дату укла
загальною площею 253,5 м2 в літ. А-4 (адміністративна бу дення договору
дівля) за адресою м. Харків, пр. Науки, 50, на балансі ТОВ на проведення
«Котлотурбопром»
незалежної
оцінки
2 Нежитлове приміщення будівлі фінського складу інв.
На дату, визна
2
№ 1066 загальною площею 351,72 м за адресою м.
чену орендо
Харків, вул. Залютинська, 6, на балансі ДП «Харківський
давцем
механічний завод», тел. 372-74-46, 783-63-01

Мета проведен
ня оцінки

ФОП Буряков
ський В. М.

Дата оцінки

ДП «Державний експерт
ТОВ «Лайф
ний центр Міністерства
селл»
охорони здоров’я України»

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

ПрАТ «Київ
стар»

№
з/п

ТОВ
Інформація
ДП «Харківський механіч
«Котлотурбо про замовни
ний завод»
пром»
ка/платника

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

ТОВ «СТУД
НЕТ ТЕЛЕ
КОМ»

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: державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 26, 85’ загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі
триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. 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: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПП «Західний центр насіння «Родос».
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі столярного цеху загальною площею
107,54 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». 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. Шевченка, 134. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: Дочірнє
підприємство «СОРЕНСЕН і ХААР» Датської компанії «КОНСЕПТ ПАРТНЕРС».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі триповерхової адміністративно-виробничої будівлі площею 103,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Балансоутримувач
(орендодавець): ДП «Львівський Державний завод «Лорта». 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. Конюшинна, 24. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «АРНІКА ЛТД».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 22а, 24, 23 загальною
площею 36,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Шевченка, 116. Балансоутримувач (орендодавець): ВПУ № 29 м. Львова. 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

Харківська область

ТОВ «СТУД
НЕТ ТЕЛЕ
КОМ»

Львівська область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності – об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки (юридична адреса): 65039, м. Одеса,
вул. Семінарська, 15а, виробнича база підприємства розташована за адресою:
Одеська область, Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація Єдиного майнового комплексу Державне
підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою.
(048) 731-50-36 (телефон замовника конкурсу), (048) 731-50-28 (факс замовника
конкурсу), odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).
Основні види продукції (послуг), що виробляються: виконання всіх видів
будівельно-монтажних робіт (підприємство з 2013 року не здійснює виробничу діяльність). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): контора – напівпідвальні приміщення площею 147,2 м2, м. Одеса,
вул. Семінарська, 15а. Виробничі і невиробничі будівлі загальною площею 1 507 м2,
споруди – 6 одиниць; машин, обладнання – 37 одиниць, які розташовані за адресою:
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Балансова (залишкова) вартість основних засобів за станом на 30.06.2017 – 1,388 тис. грн, розмір земельної ділянки – 1,4305 га. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Цільове призначення земельної
ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель
і споруд підприємств машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки – 4 115 650,18 грн. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Одеській області (65012. м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 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
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» та мають відповідну кваліфікацію
для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням), що підтверджується
кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділах III, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, ІV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00
25 липня 2017 р. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 18.08.2017
о 15.00.

ФОП Кондра
тьєва О. О.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина будівлі магазину площею 32,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 269. Балансоутримувач:
Державна організація «Комбінат «Рекорд» (м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017.
Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки: ФОП Шоханова О.П.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення (вестибуля) площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А) факультету лісового господарства (навчального корпусу № 6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Пушкінська, 55. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Конопліцький М. І.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 34,9 м2 першого поверху в будівлі лабораторії (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Покровська, 56. Балансоутримувач: Житомирська районна Державна лікарня ветеринарної медицини (м. Житомир, вул. Покровська, 56). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Олійник В. І.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 50,4 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Незалежності, 40. Балансоутримувач: Управління державного казначейства у Любарському районі Головного управління державного казначейства
у Житомирській області (Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017.
Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки: ФОП Сиротенко Є. Є.
 Об’єкт оцінки № 5: приміщення площею 109,8 м2 будівлі котельні (літ. Б).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Незалежності, 2. Балансоутримувач: Червоноармійський професійний ліцей (Житомирська
обл., смт Пулини, вул. Незалежності, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Тріа».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) максимальна ціна послуг з
оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить: нежитлові
приміщення – 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок: 420-418).
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м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Приватне сільськогосподарське підприємство
«Шпанівське». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу, реєстровий № 02071116.4.КЧЦШЧЮ408, площею 40,1 м2. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Костопільський будівельно-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Костопіль, вул. Степанська, 14а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Железна
Валентина Кузьмівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

ФОП
Цвіркун А. М.
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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. Шевченка,
116. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Назар Павло Степанович.
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.

ПП «ТЕХНО
ТРАНС 57»

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’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний
досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень.
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’єктів 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), 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 Фонду державного майна
по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний,
1 (3-й поверх). Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального 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.
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№
з/п

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

Дата оцінки

Мета проведен
ня оцінки

Інформація
ПрАТ
про замовни
«ВФ Україна»
ка/платника

Продовження таблиці

ФОП
Стадник Д.О.

ТОВ
«СІТІ
ІНВЕСТ 87»

ТОВ
«СІТІ ІНВЕСТ
87»

13 Частина покрівлі одноповерхової
будівлі овочесхови
На дату укла Визначення
2
ща загальною площею 20,0 м за адресою: м. Харків,
дення договору вартості об’єкта
на проведення оренди з метою
просп. Льва Ландау, 27, на балансі Харківського націо
нального університету внутрішніх справ, код 08571096,
незалежної передачі в
оцінки
оренду
тел. 0577398181
14 Нежитлові приміщення -н/п – кімн. № 4, 5 (площею
На дату укла Визначення
30,0 м2) та частина кімн. № 12 (1,10 м2) на 1-му поверсі дення договору вартості об’єкта
різноповерхового учбового корпусу загальною площею
на проведення оренди з метою
31,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ’янка,
незалежної передачі в
оцінки
оренду
4/6, на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», код 01275992, тел. 0577312431
15 Нежитлові приміщення -н/п – кімн. № 6 – 11, 13 – 18 та
На дату укла Визначення
частина кімн. № 12 (7,2 м2) на 1-му поверсі різноповерхо дення договору вартості об’єкта
вого учбового корпусу загальною площею 212,0 м2, що пе на проведення оренди з метою
ребуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, незалежної передачі в
архітектури та дизайну», код 01275992, тел. 0577312431
оцінки
оренду
16 Нежитлові приміщення -н/п – кімн. № 65, 65а, 65б, 65в,
На дату укла Визначення
65г на 2-му поверсі 3-поверхової адмінбудівлі загальною дення договору вартості об’єкта
площею 66,39 м2 за адресою: м. Харків, Полтавський
на проведення оренди з метою
шлях, 188а, на балансі Державного університету телеко
незалежної передачі в
мунікації, код 38855349, тел. 0442492529
оцінки
оренду
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); строку 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, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (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 – 1,00 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.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі заводоуправління
корпусу № 309 площею 10,70 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 2, перебуває на балансі державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Добровольського, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу:
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, вул. Добровольського, 2. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: державне підприємство «Ремонтний завод радіотехнічного
обладнання» (тел. 0522-34-49-88 Василь Миколайович).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 169,10 м2 на четвертому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача:
Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія,
вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Центр дитячої та юнацької творчості Олександрійського району (тел. 0681814163
Демченко Оксана Володимирівна та (05235)9-07-09 Інна Вікторівна).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 195,66 м2 на третьому та четвертому поверхах адміністративної
будівлі та приміщення гаража площею 57,0 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, перебувають на балансі Управління поліції
охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Управління
поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 об’єкти. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації
Кіровоградської області (тел. (05235) 9-07-09 Інна Вікторівна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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, які мають загальний стаж
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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).

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): група інвентарних об’єктiв у
складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа (разом
із земельною ділянкою). Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 2 597,0 м2.
Кадастровий номер земельної ділянки 6821855300:00:001:0080. Місце розташування
земельної ділянки: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки: право
власності. Дата оцінки – 31.07.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є групи інвентарних об’єктів разом із земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля магазину загальною площею 198,4 м2.
Балансоутримувач: Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Небесної Сотні, 78, м. Шепетівка, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ТОВ «Делівері».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного
використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення мансардного поверху серединної
частини Східного корпусу комплексу «Будинок Руського магістрату» загальною площею 87,4 м2, які є пам’яткою архітектури національного значення.
Балансоутримувач: НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. П’ятницька, 9,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: Комунальне
підприємство Кам’янець-Подільської районної ради «Надра Кам’янеччини». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є пам’ятки архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 4: прибудований одноповерховий павільйон загальною площею 88,5 м2. Балансоутримувач: Подільський державний аграрнотехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Білюк Світлана Борисівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є нерухомість комплексного використання – об’єкти,
які поєднують два та більше способів використання.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 12,5 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану,
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Щепановський Денис Олегович. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок (для об’єкта № 1); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.03.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, яка буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), – 2,2 тис. грн. Подібними об’єктами є приміщення,
частини будівель та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімн. 801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 14.08.2017 включно у робочий час до 17.15.
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. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 18 серпня 2017 р. о 9.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: офісні приміщення першого поверху (поз. 1-1)
загальною площею 22,0 м2 (у тому числі 3,5 м2 загального користування) та
приміщення складу (поз. 1-1…1-5) площею 197,3 м2 у будівлі під літ. «З»,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дубина Леонід
Аркадійович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2017:
21 793,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення гуртожитку
№ 2 площею 81,4 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського
МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Живова, 5, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: приватне підприємство «РАЙТ ЧОІС».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 22.06.2017: 14 334,69 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, площадка холу
(вестибуль) загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з
питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк
Аваль». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 183,83
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка

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

11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й
годині у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража № 709 площею
332,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький р-н,
с. Десна, вул. Ювілейна, 7. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудченко С. Л. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі ангара № 2 загальною площею 551,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВдячністьЛТД». Максимальна вартість послуг – 4 400,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі автогаража загальною площею 67,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Вдячність-ЛТД».
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462)
672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета
проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській
області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,0 грн.
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. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель комплексного використання (офісної, виробничоскладської та складської нерухомості); об’єктами, подібними до об’єкта оцінки
2, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування;
об’єктами, подібними до об’єкта оцінки 3, – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв,
пунктів пралень самообслуговування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11 (2-й поверх, зал засідань).

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 28.03.2017
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 2, 3, 4, 5 за планом) загальною площею 13,0 м2
першого поверху нежитлової будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегове, пл. Кошута, 1, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр», на таких умовах: вартість послуг – 2080
грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. № 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88 за планом) загальною площею 73,3 м2 другого поверху адміністративного будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська,
МАПП «Тиса», буд. 1, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2000грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 23.03.2017
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі навчальної майстерні площею 150,44 м2 (інв. № 10310003) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 8. Переможець – ТОВ
Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких умовах: вартість послуг – 1700 грн,
термін виконання робіт – 3 дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 219) загальною площею 17,9 м2
на другому поверсі п’ятиповерхової нежитлової будівлі (інв. № 10310004) за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 275. Переможець – ФОП
Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість послуг – 1720 грн, термін виконання
робіт – 3 дні.
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