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Поздоровляємо працівників Фонду державного майна України
з 26-ю річницею з дня його утворення

субота

Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 64 (1084)
Засновано у вересні 1993 року

16 серпня 2017 р.

продаж об’єктів групи Е
В інформації про повторний продаж державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» на аукціоні за мето
дом зниження ціни, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 9 серпня 2017
року № 62 (1082) стор. 8, в розділі «Умови проведення аукціону» умову:
«Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
ПрАТ «М-СЕРВІС» за оголошеною початковою ціною і не запропонував свою ціну,
особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся»
виключити.
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Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу, т. 200-36-16
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс
з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Укрнафтопродукт», що не відбувся
Призначений на 10 серпня 2017 року конкурс з повторного продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ
00018201) за адресою: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094, інформаційне
повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 05.07.2017 № 52 (1072), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту
від потенційних покупців.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 12.06.2012 за № 940/21252 (зі змінами), для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато підготовку до

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону таких акціонерних товариств:
Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ
Назва АТ
Розмір пакета акцій, %
00130850
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
99,53
33348385
ПАТ «Київпассервіс»
99,81
00131771
ПАТ «Херсонська ТЕЦ»
99,833
14309913
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
50
22767506
ПАТ «Хмельницькобленерго»
70,009
23399393
ПАТ «Миколаївобленерго»
70
00130926
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
60,248
00130725
ВАТ «Тернопільобленерго»
50,999
00131954
Акціонерна компанія «Харківобленерго»
65,001
22927045
ПАТ «Центренерго»
78,29
05471158
ПАТ «Одеська ТЕЦ»
99,99
05743160
ВАТ «Оріана»
99,999
За додатковою інформацією звертатися до Департаменту продажу Управління
конкурсного продажу. Телефони для довідок: (044) 200-34-43, 200-33-53; телефон/факс: (044) 200-36-16.
Інформація про акціонерні товариства розміщена на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
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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
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державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ХМЕЛЬНИЦЬКА область

1. Одноповерхова будівля вбиральні № 13/227 загальною площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою за адресою:
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/227, що перебуває на балансі відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні в електронній формі, за 47 061,60 грн, у т. ч. ПДВ – 7 843,60 грн
(вартість об’єкта нерухомості – 35 524,78 грн, у т. ч. ПДВ – 5 920,80 грн, вартість
земельної ділянки – 11 536,82 грн, у т. ч. ПДВ – 1 922,80 гри.)
2. Одноповерхова будівля КТП № 13/149 загальною площею 72,3 м2 колишнього
військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька
обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/149, що перебуває на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації.
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 18 579,60 грн, у т. ч. ПДВ – 3 096,60 грн (вартість об’єкта
нерухомості – 13 528,79 грн, у т. ч. ПДВ – 2 254,80 грн, вартість земельної ділянки – 5 050,81 грн, у т. ч. ПДВ – 841,80 грн.).

ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 10.08.2017 № 1310)

м. КИЇВ

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український центр
у сфері благоустрою» за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – частина залізничної колії № 1 протяжністю 288,8 пог. м (від торця хрестовини стрілки
№ 53 пк 0+66,7 до пк 3+55,5).
Адреса об’єкта: 79034, м. Львів, вул. Навроцького,1.
Балансоутримувач: ПрАТ «Львівметал». Код за ЄДРПОУ 01882373. Адреса балансоутримувача: м. Львів вул. Навроцького, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою під’їзну залізничну колію. З’єднує
частину колії № 1, що перебуває на балансі виробничого структурного підрозділу «Львівська дистанція колії» ПАТ «Укрзалізниця», відрізок колії № 1 довжиною
37,3 пог. м між стрілочними переводами, з частиною колії, що перебуває у приватній власності. Рік укладення – 1989. Для безпечної експлуатації потрібно замінити
непридатні шпали, довести до норми кількість болтів і костилів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 689 000,00 грн, ПДВ – 137 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 826 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 82 680,00 грн.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – частина колії
№ 2 протяжністю 127,7 пог. м (від пк 4+14,7 до пк 5+42,4) та частина колії
№ 3 протяжністю 92,1 пог. м (від пк 7+60,5 до пк 8+52,6).
Адреса об’єкта: 79034, м. Львів, вул. Навроцького,1.
Балансоутримувач: ПрАТ «Львівметал». Код за ЄДРПОУ 01882373. Адреса балансоутримувача: м. Львів вул. Навроцького, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою частину внутрішніх колій, які розташовані на території ПрАТ «Львівметал». Решта внутрішніх колій перебувають у
приватній власності. Рік укладення – 1952. Для безпечної експлуатації необхідно
замінити непридатні шпали, довести до норми кількість болтів і костилів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 259 000,00 грн, ПДВ – 51 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 310 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 31 080,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ

у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.09.2017 до 16.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 08.09.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська 2а) оригінали 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 Фонду державного майна України від 17
квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею
208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33.
Балансоутримувач: Державна казначейська служба України у Доманівському
районі Миколаївській області, 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 35.
Відомості про об’єкти нерухомості: адмінбудівля (А1), площа забудови –
266,2 м2, рік будівництва – 1969; кам’яна будівля, внутрішні перегородки частково
розібрані; покрівля шиферна ослаблена; технічний стан ветхий. Гараж (В1), площа
забудови – 40,0 м2, рік будівництва – 1969, кам’яна будівля з оглядовою ямою, технічний стан ветхий. Гараж (Г1), площа забудови – 30,0 м2, рік будівництва – 1969,
кам’яна будівля, технічний стан ветхий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом площею 0,0789
га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування, категорія – землі житлової та
громадської забудови. Обмеження на використання земельної ділянки відсутні.
Кадастровий номер земельної ділянки 4822755100: 01:014: 0004.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 309 098,00 грн, в тому числі: ціна
нерухомого майна – 234 766,00 грн; ціна земельної ділянки – 74 332,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 370 917,60 грн, в тому числі
ПДВ – 61 819,60 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації разом із земельною
ділянкою протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; здійснити державну реєстрацію об’єкта разом із земельною
ділянкою в установленому законом порядку; подальше використання об’єкта визначає
покупець. Подальше відчуження покупцем об’єкта разом із земельною ділянкою (або
його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівліпродажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням
з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, та відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
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Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта разом із земельною ділянкою.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 37 091,80 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ
ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284,
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.09.2017 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11.09.2017 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до «Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325 та 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 на сайт товарної біржі «Катеринославська» https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної
біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 №772 та 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
у супроводженні представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3В, тел.:
(0512) 368-276, (0562) 366-555, та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля (А, під. А);
гараж, Б; вбиральня, Г; огорожа, 1; підпірна стіна, 2; огорожа, 3; ґанки І, ІІ.
Адреса об’єкта: 20351, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Бабанка, вул. Соборна, 30.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код
за ЄДРПОУ 00022668).
Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об'єкт: майно колишнього АКАБ «Україна», а саме: одноповерхова будівля з підвалом (літ. А, під. А) загальною площею 264,4 м2 (фундамент – бутові стрічки; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні колоди; покрівля – шифер; вікна, двері дерев’яні). Рік введення в експлуатацію – 1984.
Загальний технічний стан – задовільний; фізичний знос – 27 %. Інженерні мережі:
електропостачання, опалення, телефон, радіо діючі.
Інші будівлі та споруди: гараж цегляний (літ. Б) з оглядовою ямою загальною
площею 77,2 м2; технічний стан незадовільний, фізичний знос – 46 %. Вбиральня
(літ. Г) цегляна, технічний стан незадовільний, фізичний знос – 50 %. Огорожа (1,
3) металева сітка, технічний стан задовільний, фізичний знос – 40 %.
Комплекс будівель та споруд знаходиться у центральній частині населеного
пункту. Територія навколо комплексу упоряджена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 156 500,00 грн, ПДВ – 31 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 187 800,00 грн.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (комунальна власність)
Назва об’єкта: незавершене будівництво по реконструкції непридатного для
проживання житлового будинку під офіс площею 165,1 м2.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мишуги, 12.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс».
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівництво об’єкта здійснювалося у 1968 р. Об’єкт розташований на відстані 0,77 км від основної магістралі
міста (вул. Б. Хмельницького). Одноповерхова окремо стояча дерев’яна будівля.
Фундаменти: під зовнішніми стінами – монолітні залізобетонні, під внутрішніми –
частково цегляні. Стіни дерев’яні, існуючі перегородки дерев’яні, перекриття
дерев’яне. Віконні та дверні прорізи в незадовільному стані. Комунікації: водо- та
газопостачання – відсутні, до будинку підведена електрика. Об’єкт знаходиться
на межі червоної лінії забудови.
Земельна ділянка: площа – 0,0593 га.
Кадастровий номер 4611800000:03:016:0048.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 229 955,00 грн
(двісті двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень), у тому числі:
вартість об’єкта незавершеного будівництва – 100 610,00 грн (сто тисяч шістсот
десять гривень), вартість земельної ділянки – 129 345,00 грн (сто двадцять дев’ять
тисяч триста сорок п’ять гривень).

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціальної сфери – «Спорткомплекс
(фізкультурно-оздоровчий комплекс зі стадіоном)»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс (фізкуль
турно-оздоровчий комплекс зі стадіоном)».
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000; Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: спортивний
комплекс – двоповерхова будівля літ. А-2-3 загальною площею 3 566,3 м2; будівля
адміністративно-побутового корпусу літ. К-1 загальною площею 407,7 м2; тир літ.
Б-1 загальною площею 129,3 м2; сарай літ. З; вбиральня літ. В-1 загальною площею
18,9 м2; каса літ. Е; каса літ. Ж; трибуна літ. ІХ; гостьова трибуна, операторна літ. Г-1
загальною площею 63,2 м2; навіс, літ. Д; футбольне поле літ. ІІІ; футбольне поле літ.
ІV; сектор штовхання ядра і метання дисків літ. ХІІІ; тенісний корт літ. VІ; хокейний
майданчик літ. VІІ; бігова доріжка, літ. ХІІ; запобіжна зона літ. ХІV; дренаж; паркан літ.
№ 1-6, № 8-9, № 11-18; майданчики та тротуари літ. І, ІІ, Х; водопровід; лісонасадження
та інше рухоме майно – в кількості 17 од. Земельна ділянка під об’єкт не відводилася.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 15 685 876,00 грн, ПДВ –
3 137 175,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 18 823 051,20 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереження профілю діяльності; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 882 305,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий комплекс зі стадіоном)», розташованого за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35)».
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Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно; покупець повинен укласти охоронний договір об’єкта приватизації з Управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної
державної адміністрації протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати реєстрації права власності покупця на об’єкт приватизації; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.
Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 18 780,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 8 вересня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі: 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88 оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у тому числі: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади
готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини
та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.

На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному
приміщенні будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства знаходиться в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна – 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять тисяч
двісті дев’яносто вісім) гривень 80 копійок, у тому числі ПДВ – 1 186 049,80 грн
(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять) гривень 80 копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації:
забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства утримання,
зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають
приватизації і будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне
зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційного укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 25.09.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 29.09.2017, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00. Адреса вебсайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Універсальної товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@
utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі
(01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11 тел. (044)
482-07-42) 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 Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник
подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів
господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитися з об’єктом продажу
можна звернувшись до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:
200-34-08, 284-52-40.

ПДВ – 45 991,00 грн (сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна гривня).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 275 946,00
грн (двісті сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок шість гривень), у тому числі:
вартість об’єкта незавершеного будівництва – 120 732,00 грн (сто двадцять тисяч сімсот тридцять дві гривні), вартість земельної ділянки – 155 214,00 грн (сто
п’ятдесят п’ять тисяч двісті чотирнадцять гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого
цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта; протягом одного року з моменту переходу права власності до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; протягом одного року після підписання акта прийманняпередання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 27 594,60 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на розрахунковий рахунок

№ 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код ЄДРПОУ
20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37188015000186, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 8 вересня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 р.
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
4 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 8 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

дання державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності
умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та
обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 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 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 8 вересня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 4 вересня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

АПАРАТ ФДМУ

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш».
Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1.
Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею
223,9 м2, корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2,
корпус № 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній
кінотеатр літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2, дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею
98,0 м2, сарай-комора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2,
котельня літ. О-1 площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2,
їдальня літ. Т-2 площею 1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2,
туалет літ. Ф-1 площею 17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік
побудови – 1958. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ –
723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання
землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт; дотримуватися санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта пере-

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренка, буд. 3, кв. 2.
Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ.
А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ.
В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ.
Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ.
Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1)
площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ. Л-1)
площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ.
Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня
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(літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання
землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт; дотримуватися санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передання державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності
умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та
обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 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 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 8 вересня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 4 вересня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта
входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2,
приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт
знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян «Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979 року,
електрогітара БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4 1985
року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор
«Електрон» Ц275 1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2»
1990 року, підсилювач УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року,
магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта приймання-передавання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,

одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 вересня 2017 року, 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 30147563).
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20700.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2), з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею
409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. Об’єкт знаходиться на території ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн, ПДВ –
111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта передавання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 67 000,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 вересня 2017 року, 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох

примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А) знаходяться в одноповерховій, окремо
розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент – бутові стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні балки, дощатий
настил, дранка; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; двері
дерев’яні; вікна – дерев’яні, металеві решітки. До будівлі підведені, але відключені, заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації, електропостачання.
Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35 %,
санітарно-технічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 од.: апарат УВЧ – 1989 рік, зуболікувальне крісло 1963
року, апарат УВЧ бб 1964 року, опромінювач комбінований КС-04 1973 року, опромінювач комбінований КС-04 1964 року, апарат СНІМ-1 1972 року, інгалятор АЦ-1
1973 року, апарат УВЧ-30 1973 року, апарат Дорсенваля 1977 року, бормашина
БЗС-30-2 1985 року, помост для штанг (2 од.) 1988 року, тренажер-змійовик 1986
року, килимове покриття 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем
самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта прийманняпередавання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 225,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 вересня 2017 року, 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж земельної
ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей
до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка файла обміну даними
про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою;
підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Д  – незавершене будівництво «Житловий будинок на 44 квартири (разом із земельною ділянкою)», розташований
за адресою: м. Кам’янське, вул. Дружби народів, 39, балансоутримувач – ПрАТ
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 360 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2010
№ 1135 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» із змінами.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою», із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів, (відповідно
до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420); копія документа, що засвід-

чує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників, 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; 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) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із
землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 11.09.2017 (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 19.09.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефон для довідок (056) 744-11-41.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
50-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська область.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.

2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ Фонду державного
майна України від 26.06.2000 №1317, витяг з рішення Кролевецької міської ради від
30.11.2016 – про надання дозволів на виготовлення документації із землеустрою.
3. 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 Регіонального відділення 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 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 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімната 9).
Останній день подання конкурсної документації – 11.09.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 18.09.2017 о 15.00 за адресою: РВ ФДМУ по Сумській області, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок: (0542) 36-21-83.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

1 Державна служба 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, м. Луцьк, Частина адміністрастатистики України вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70 факс (0332) 78-56-71
тивної будівлі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02359662.1.АААДЕЕ780 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
24,5

80 899,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення об’єкта з продажу промислових товарів

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

№ 64 (1084)

16 серпня 2017 року

4
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 можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 33426253, ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», 85400, Доне- Нежитлові приміщення першого поверху 33426253.8.АААЖАЛ661 Донецька обл., м. Ново28,6
38 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не викогільної промисловості України цька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 41, тел. (06237) 7-41-28, 2-31-02
будівлі спального корпусу профілакторію
гродівка, вул. Паркова, 8
ристовується для провадження підприємницької діяльності
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 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 Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 76000, Приміщення на 1-му
02360599.1. АААДЕЕ955 Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
30,7
153 715,00
2 роки 11 місяців
Розміщення телестатистики України м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 792077
поверсі адмінбудівлі
вул. Грушевського, 18
станом на 31.05.2017
майстерні
Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс
(0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
Площа, вартість згідно з незалежною
максимально можливий
найменування
об’єкта
місцезнаходження
мета використання
2
контактний телефон)
номер майна
м
оцінкою без урахування ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Борис Частина твердого покрит–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
95,5
373 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення операторів телекомунікацій,
структури України піль» , 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тя пасажирського термінаякі надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікател. (044) 281-74-96, 281-70-22
ла «D» (інв. №47578)
цій, які надають послуги з доступу до Інтернету
2 Міністерство аграр- 00849296, ДП «Науково-дослідний, виробничий Майданчик
–
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Со- 1 975,0
802 022,00
2 роки 11 місяців
Розміщення автомобільних стоянок
ної політики та про- агрокомбінат «Пуща-Водиця», 04078, м. Київ,
фіївська Борщагівка, вул. (Соборна) Леніна, 63
довольства України вул. Полкова, 57, тел. (044) 434-94-36
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти 02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП, 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 35, Приміщення «Бойлерної»
–
м. Рівне, вул. Відінська, 35
41,6
130 780,00
2 роки 11 місяців
Розміщення котельні
і науки України
тел. (0362) 63-71-97
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба статистика 02362227, Головне управління статистики у Сумській області, 40481, м. Суми, Нежитлове приміщення гаража
02362227.1.АААДЕЖ223 м. Суми, вул. Супруна, 11
16,6
3 205,00
2 роки 364 дні
Розміщення власного автомобіля
України
вул. Супруна, 16, тел. (0542) 25-05-25
орендаря
Заяви про оренду об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(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 Державне агентство вод- 03562307, Чортківське міжрайонне управління водного господарства, 48500, вул. Князя Во- Частина гаража
03562307.1.АААБЕЕ532 Вул. Князя Володимира Великого,
51,6
65 010,00
2 роки 11 місяців
Для складування
них ресурсів України
лодимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл., тел. (03552) 3-17-76
під літ. Є, поз. 1-6
12, м. Чортків, Тернопільська обл.
матеріалів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
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 обо- 08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально-техніного забезпечення, 61064, Частина 1-поверхового
_
м. Харків, вул. Це151,7
196 900,00
1 рік
Розміщення виробництва виробів
рони України
м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. 0573703863
гаража, інв. № 018
ментна, 3
із пенопласту
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 10.07.2017 № 53 (1073)
на стор. 4, інформацію щодо об’єктів № з/п 1, 3, 4 вважати недійсною.

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство економічного роз- 30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інсти- Частина нежитлового приміщення
–
вул. В’ячеслава Чорновола,
53,2
172 400,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
витку і торгівлі України
тут легкої промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси; тел. (0472) 64-90-20 на другому поверсі адмінбудівлі
243/1, м. Черкаси
майна – розміщення лабораторії
2 Міністерство оборони України 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси; тел.
Частина будівлі картоплесховища 33689922.25.ААААЕЕ556 вул. Надпільна, 218, м. Черкаси 196,0
232 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
(0472) 32-88-07
(літ. Б-1, б)
Заяви про оренду кожного із 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

1 Міністерство осві- 02548860, Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту, Нежитлові приміщення на першому поверсі бу- 02548860.1.БФШПЯФ001 м. Чернігів,
ти і науки України 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 56, тел. (04622)4-03-08
дівлі навчально-виробничого корпусу
вул. Реміснича, 56

67,92

197 397,88

2 роки 364 дні

мета використання
Для розміщення майстерні
з пошиття одягу

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення ФДМУ по
Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. 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 м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можливий строк
мета використання
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство охорони 02010787, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлове приміщення на цо- 02010787.1.ААААЛБ350 м. Київ, вул. Зо39,10
681 100,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
здоров’я України
бульв. Тараса Шевченка, 13, тел. 234-40-62, факс 234-92-76
кольному поверсі будівлі стоматологічного корпусу
ологічна, 1
станом на 31.05.2017
непродовольчих товарів медичного призначення
2 Міністерство охорони 00012925, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, бульв. Т. Шевчен- Нежитлові приміщення
02010787.1. ААААЛБ347 м. Київ, просп.
48,7
875 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення банку
здоров’я України
ка, 13, м. Київ, 01601, тел. (044) 2536194, 234-25-51
Перемоги, 34
станом на 30.04.2017
3 Міністерство охорони 02010787, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлове приміщення на пер- 02010787.1.ААААЛБ360 м. Київ, Чоколів224,9
3 853 200,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тоздоров’я України
бульв. Тараса Шевченка, 13, тел. 234-40-62, факс 234-92-76
шому поверсі гуртожитку № 7-7а
ський бульв., 39
станом на 30.06.2017
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
4 Державна регулятор- Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел. (044) Нежитлові приміщення на 2 поверсі шестиповер–
м. Київ, вул. Ар155,1
2 906 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення громадської організації
на служба України
254-56-73
хової будівлі
сенальна, 9/11
станом на 28.02.2017
5 Міністерство охорони 22863747, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
22863747.1.НЧИЮЦЛ3386 м. Київ, Клов118,3
2 166 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення адміністративного персоналу
здоров’я України
ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, 01021, м. Київ,
п’ятому поверсі будівлі
ський узвіз, 13а
станом на 31.05.2017
Кловський узвіз, 13а, тел. 253-66-26
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел.: 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі інженерно-лабораторного корпусу загальною площею 55,60 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»,
за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 57.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2017 становить 935 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство інфраструктури України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 4 854,85 грн; мета використання: розміщення буфету, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи про-
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типожежної безпеки. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди. У разі відмови від укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 315,60 м2, що перебуває на балансі
Державного видавництва «Преса України», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги,
50, на 1-му поверсі будівлі редакційно-видавничого корпусу.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
31.03.2017 становить 4 998 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Державне управління
справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 34 601,85 грн; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку;
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
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договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі відмови
від укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 3% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 904,70 м2, реєстровий номер майна 38217021.1.ГЕФХТШ021, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський
навчально-спортивний центр «Конча-Заспа», за адресою: м. Київ, вул. Столичне
шосе, 19. Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.03.2017 становить 9 636 880,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство молоді та
спорту України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 50 038,10 грн; мета використання: розміщення їдальні, яка не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, 6 %; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди. У разі відмови від укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).

 4. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення загальною площею 87,0 м2, що перебуває на балансі
Національного університету «Києво-Могилянська академія», за адресою: м. Київ,
Контрактова площа, 4 (приміщення на 1-му поверсі учбового корпусу № 2).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2017 становить 1 582 740,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить без урахування ПДВ 5478,76 грн; мета використання: розміщення їдальні,
що не здійснює продаж продукції підакцизної групи, у навчальному закладі, 4 %;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5
робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У
разі відмови від укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
3) додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

Підсумки
За результатами конкурсів з визначення орендарів державного нерухомого
майна, проведених на право укладення договорів оренди, конкурсною комісією
РВ ФДМУ по м. Києву прийнято рішення укласти договори оренди із:
ФОП Фощай Оленою Валеріївною: об’єкт – 19,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 29 (на 1-му поверсі навчального корпусу), що перебуває на балансі ДВНЗ
«Київський коледж легкої промисловості»;
ФОП Коцеміром Вадимом Олександровичем: об’єкт – 8,0 м2 за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г (на 1-му поверсі учбового корпусу № 2), що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в інформації про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна
загальною площею 54,4 м2 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 50 (на 1-му
поверсі редакційно-видавничого корпусу, літера А), опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 09.08.2017 № 62 (1082) на стор. 4, дату та час проведення
конкурсу слід читати: «Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний
день після дати опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. № 102).».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Харківського національного університету Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
 Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Харківський
національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, адреса: 61023,
м. Харків, вул. Сумська, 77/79.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
загальною площею 15,0 м2 будівлі № 7 (2-го поверху 4-поверхової будівлі
їдальні 1990 року побудови) військового містечка № 215, що знаходиться
за адресою: м. Харків, вул. Кримська, 5.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних дів з моменту опублікування цієї інформації.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, без урахування ПДВ становить 424,78 грн за місяць.
Телефон для довідок: (057) 704-96-50.
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
Найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями (до моменту укладення прямих договорів – відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги); забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в разунок плати за останні три
місяці оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним) і в
повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Термін оренди – на два роки одинадцять місяців.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: гаражі (літ. Г) загальною площею 183,1 м2, що
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9. 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 «Лумбер». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2002: відновна – 1 000,06 грн; залишкова – 1 000,06 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 8 – 10,3 м2,
№ 20 – 15,0 м2) загальною площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового
адміністративного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Сілагін А. О. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі
ком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2017: відновна – 3 793,00 грн; залишкова –
441,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 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’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
2
80,5 м . Найменування балансоутримувача 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 за-
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лишкова 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: 1 352 415,15 грн.Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Волинській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: котельня площею 53,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Професійно-технічне училище № 22 смт Луків. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44810, Волинська обл., Турійський р-н,
смт Луків, вул. Незалежності, 19. 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: 9,5525 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Турійський р-н, смт Луків, вул. Незалежності, 19. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування учбових
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): 31.08.2017. Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу прокуратури (літер
А-3) площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прокуратура Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка,15. 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: 0,2340 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка,15.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних
приміщень прокуратури. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 09.01.2017 – 2 148 494,40
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Державний ощадний банк України».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 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 РВ 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 напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів 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); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема 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 та для окремо розташованої будівлі – 4,4 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). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: за № 1 –
нерухоме майно – приміщення, частина будівель (офісного призначення); за № 2 –
нерухоме майно – окремі будівлі (виробничого призначення); за № 3 – нерухоме
майно – приміщення, частина будівель (для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв та іншого подібного майна).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).
В інформації РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки майна, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від
10.08.2017 № 63 (1083) на стор. 6,
подібними об’єктами до об’єктів оцінки слід читати:
«за № 1, 3, 8 – приміщення, частина будівель; за № 2, 4, 5, 6 – приміщення, частина будівель (виробничого призначення); за № 7– приміщення, частина будівель (пам’ятка культурної спадщини)»;
дату проведення конкурсу слід читати:
«Конкурс відбудеться 28.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській
області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801».

ЖИТОМИРСЬКА область
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: нежитлові приміщення площею 57,4 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Продцентр-Плюс».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі (горище) будівлі інституту післядипломної освіти та
інформаційно-консультативного забезпечення ЖНАЕУ (гуртожиток № 5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 18. 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: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі (горище) будівлі (гуртожиток № 4) (літ. А). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 29. Балансо
утримувач: Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир,
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бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі (горище) будівлі (гуртожиток № 312) (літ. А). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 59. 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:
31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі (горище) будівлі (гуртожиток № 2) (літ. А). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. І. Франка, 6. 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:
31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі (горище) будівлі (гуртожиток № 1) (літ. А). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 33. 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: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 7: гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 37,41
га (гребля довжиною 340,0 м, шириною 10,0 м та шлюз регулятор В 8х1),
що знаходиться на меліоративному каналі Яблунецької осушувальної системи в басейні р. Уж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Сімаківка
та с. Камянка Сімаківської с/р Ємільчинського р-ну Житомирської обл. Балансоутримувач: Ємільчинське управління водного господарства (Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Громадська організація «Мисливськорибальське громадське об’єднання «Сімаківське».
 Об’єкт оцінки № 8: гідротехнічні споруди ставка площею при НПГ 30,04
га (гребля довжиною 320,0 м, шириною 10,0 м та шлюз регулятор В 8х1),
що знаходиться на меліоративному каналі Яблунецької осушувальної системи в басейні р. Уж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Сімаківка Сімаківської с/р Ємільчинського р-ну Житомирської обл. Балансоутримувач:
Ємільчинське управління водного господарства (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Громадська організація «Мисливсько-рибальське
громадське об’єднання «Сімаківське».
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 в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. 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.
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 42-04-18.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: склад зберігання спецмашин загальною площею
868,6 м2, літ. Ф, інв. № 1-0021. Запасні частини до автомобілів в кількості –
241 од. Інше майно в кількості – 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт.,
костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві –100 шт., набір інструментів – 1 шт.,
набір ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт.,
респіратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт., аптечка – 35 шт.,
цебро брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт.,
каністра мала – 75 шт., касета для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач –
280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Автотранспортне підприємство
№ 12355». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69084, м. Запоріжжя, вул. КарпенкаКарого, 60. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки
(061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 14.00 до 23.08.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 31.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 27 загальною площею 42,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, 23. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього – 7,6676 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, 23. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок) – розміщення учбового містечка ВСП «Бердянський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету». Правовий режим земельної ділянки
(ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
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(ділянок) – 11 111 119,16 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету». Платник робіт з оцінки: ФОП Пінчук В. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
№ 63 загальною площею 2,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 1 (літ.
А-8). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26.
Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсоцбанк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина автодрому № 2 (у складі частин № 1,
2) загальною площею 2 239,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: ПП «Славяне». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі, літ. Б1-1;
Б-1, реєстровий номер 38461727.1.АААЛБ944, господарського корпусу нежитлові приміщення, а саме: кімнати з № 1 до № 4 включно, № 10, з № 14
до № 22 включно, з № 51 до № 58 включно, № 58а, № 59, загальною площею 253,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Молодіжна, буд. 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дезінфекція».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І 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 (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 14.00 23.08.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 31.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Назва об’єктів оцінки: комплекс будівель, споруд та обладнання (разом
із земельною ділянкою) у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; складсховище (літ. Н) площею 839,1 м2; сховище (літ. П) площею 878,7 м2, сховище
(літ. С) площею 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В);
вбиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне
(літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до
підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне
(літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр3; ґанок, кр4; ґанок, кр5; ґанок, кр6; ворота, №; ворота, № 1;
ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000 В; котел КЧ-1 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває на балансі Кіровоградської районної державної адміністрації. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська
районна державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. 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.: 25. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані відсутні. Кількість земельних
ділянок, шт.: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Площа
земельної ділянки: 9,8391 га. Кадастровий № 3522582800:02:000:2872. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, 2. Цільове призначення земельних ділянок – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код класифікатора цільового призначення –
11.02). Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України 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, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (об’єкти аукціону, а саме об’єкти нерухомого майна, розташовані
на земельній ділянці площею до 100 000,0 м2), становить 15,0 тис. грн.
Подібними об’єктами є комплекси будівель та споруд разом із земельними
ділянками.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 28.08.2017 включно у робочий час до 17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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: вбудоване нежитлове приміщення площею
17,4 м2 на четвертому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: державна
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, вул. Волкова, 3. 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) – 31.08.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград,
вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Цимбал Тетяна
Олександрівна (тел.: (052) 255-72-96, (050) 487-19-06).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального нежитлового приміщення
площею 72,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14, що перебуває на балансі Центрально
українського державного будинку художньої та технічної творчості. Найменування
балансоутримувача: Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Площа земельної
ділянки: 197,4 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: приватне підприємство «Сфера-07» (тел. (066) 022-08-30).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 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, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), становить 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 кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 28.08.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 1 вересня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКа ОБЛАСТь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
20,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Автомагістраль-Південь».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Кардинал Олександр Миколайович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
201,1 м2 в підвалі їдальні МРЦ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний
центр МВС України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Іванов Андрій Сергійович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; (032) 261-62-04.
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ХАРКІВСЬКА область

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

27.07.17

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

09.08.17

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

15.06.17

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП Буняєв Е. Є.

26.08.17

ФОП ГоловіФОП
ФОП Полоз А. Є.
нова Н. М.
Курінний В. М.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП Овчаренко Л. І.

01.07.17

ФОП Бондаренко Г. В.

Мета проведення
оцінки

ФОП Кисельова Л. В.

1 Частина нежитлового приміщення кімн. № 106 на
другому поверсі 2-поверхових навчально-виробничих
майстерень у різноповерховій (2-4) будівлі навчальновиробничого центру, інв. № 10310001, літ. «А-2-4», загальною площею 60,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 39, що перебуває на балансі Державного закладу
освіти Центру професійно-технічної освіти № 2 (ідентифікаційний номер 25462474), тел. 66-50-01, 66-63-41
2 Нежитлове приміщення у холі четвертого поверху центрального учбового корпусу загальною площею 6,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2071151,
тел. 706-15-37
3 Частина коридору біля головного входу та гардеробу на
1-му поверсі 3-поверхової будівлі спортивного тенісного комплексу загальною площею 3,1 м2 за адресою:
м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
02071205, тел. 705-12-47
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
14,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 181,
що перебуває на балансі Центру професійно-технічної
освіти № 1 м. Харкова, 25456391, тел. 99-11-31
5 Нежитлові приміщення буфету на першому поверсі
2-поверхової будівлі суспільно-побутового корпусу ВПУ27 загальною площею 5,1 м2 за адресою: Харківська
обл., Куп’янський р-н, смт Ківшарівка, ВПУ-27, що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 27,
2547856, тел. (0574) 26-44-92
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, І на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень
загальною площею 207,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Івана Камишева, 16/12, що перебуває на балансі
ДЗО Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова,
25462474, тел. (057) 365-10-47, (050) 160-79-59
7 Одноповерхова нежитлова будівля (колишній амбар),
пам’ятка архітектури, загальною площею 71,4 м2
за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Старий
Мерчик, пров. Театральний, 6, що перебуває на балансі
Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, код: 02498530,
тел. (057) 700-36-48
8 Частина холу на 4-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу № 1 загальною площею 4,0 м2 та частина
холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового
корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, загальною площею
8,0 м2, що перебуває на балансі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-10
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 54 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285,
реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною
площею 24,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного університету телекомунікацій, 38855349, тел. (044) 249-25-29
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-8, 10, 28-31, 33-37
на 1-му поверсі, кімн. № 2-5, 7, 8, 10, 17-24, 29 на 2-му
поверсі, кімн. № 2-5, 7-9, 11-20, 22-29, 40-43 на 3-му
поверсі 3-поверхової будівлі інженерного корпусу, інв.
№ 213101, загальною площею 1 394,2 м2 за адресою:
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на
балансі ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут», 00190443, тел.: (057) 704-13-18,
700-69-06, 704-13-23

Дата оцінки

ФОП Чубукова В. В.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Інформація про замовника/платника

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

ТОВ «МІЛЛАГРО»

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 5, 6, 17 на 1-му На дату укладенповерсі 2-поверхової будівлі пральні (цех № 2) загальною ня договору на
площею 552,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Перепроведення незалежної оцінки
можців, 6а, що перебувають на балансі Харківської філії
Концерну «Військторгсервіс», 38746882, тел. (093) 34814-11, (096) 375-07-78
12 Нежитлові приміщення – частина вестибуля у центрі між
01.07.17
колонами № 26 та № 23 на 2-му поверсі різноповерхової (2-5) будівлі учбового корпусу В, реєстровий номер
02125585.1.АААККЖ393, інв. № 82815, загальною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, корп.
В, що перебувають на балансі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
02125585, тел. 700-69-09, 700-35-04
13 Нежитлові приміщення загальною площею 493,6 м2
24.07.17
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 02362629, тел. 706-26-16

Мета проведення
оцінки

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

ТОВ «АВТОРАЙ
ПЛЮС»

Дата оцінки

ФОП Тіхоненко С. С.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Інформація про замовника/платника

Продовження таблиці

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
14 Нежитлове приміщення будинку 2-го поверху (полікліні- На дату, визначе- Визначення
2
2
ки) загальною площею 34,4 м (кабінет 18,9 м , кабінет ну орендодавцем вартості об’єкта
оренди до
10,6 м2, площа коридору 4,9 м2) за адресою: м. Харків,
200,0 м2 для
вул. Чернишевська, 7/9, що перебуває на балансі ДУ
«Інститут дерматології та венерології НАМН України»,
погодження роз02012160, тел. 706-32-00
рахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017
№ 10-36-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна кварталі 2016 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, окремо розташованої
будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.
грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2
(1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн;
легкових транспортних засобів – 1,0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7, 4 тис. грн;
земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакета акцій – 36,0 тис.
грн; спеціалізованої техніки – 5.1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 №10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються
до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,
1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ТОВ «Золоті
сторінки»

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 адміністративного приміщення (каб.
№ 204) площею 12,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Здолбунів, вул. Г. Мазепи, 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: ПрАТ
«Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп». 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 станом на 30.03.2017 становить 10 916,97
грн. 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: навчально-виробничі майстерні площею
110,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. С. Демянчука, 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: ФОП Рудик Ярослав Вікторович. 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: частина холу будівлі навчального корпусу площею 8,84 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Млинівська, 2.
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 Базильчук Тамара Юріївна. 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: частина приміщення адміністративної будівлі
площею 236,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчальнометодичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних
закладів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С.
Бандери, 39а. 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: КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді». 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 вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2 площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Приходька, 75. 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
Борсук Аліса Олексіївна. 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення епідеміологічного відділу
Зарічненського відділення Дубровицького міжрайонного відділу лабораторних досліджень площею 56,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. 1 Грудня, 36. 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: Зарічненський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху лабо
раторно-виробничого корпусу площею 303,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська філія Державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, 3. 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 Головайчук Петро Миколайович.
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.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину площею 45,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Сарненське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Гоголя, 31. 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 Гук Ольга Олександрівна. 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
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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.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі
площею 28,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Зарічненське
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., смт Зарічне, вул. Партизанська, 1. 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: ТзОВ «Поліссябудсервіс-ППО». 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.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі учбових
майстерень площею 81,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 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:
ФОП Шалуха В’ячеслав Павлович. 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.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в 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, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід 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 РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею
3,53 м2 на цокольному поверсі будівлі, що перебуває на балансі Херсонського обласного центру зайнятості, м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 7а.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ
«Мегабанк». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Об’єкт: частина приміщення холу площею 4,0 м2 на першому поверсі
головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПАТ КБ ПриватБанк. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.08.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для об’єктів нерухомого
майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративної будівлі площею
30,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: пров. Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інститут проектування та землевпорядкування». Дата
оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на другому поверсі навчального корпусу № 2 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місце
знаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Дата оцінки: 31.08.2017.
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 3. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 145,21 м2, гаража
площею 24,0 м2, загальною площею 169,21 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служби України, майно якої перебуває
в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, 30. Платник робіт
з оцінки: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Смілянського району. Дата оцінки: 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі для встановлення антен
мобільного зв’язку площею 5,0 м2; приміщення на технічному поверсі будівлі
для розміщення обладнання стільникового зв’язку площею 6,5 м2, загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служби України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича,
39. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 31.08.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудівлі загальною площею 54,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Черкаська область, м. Кам’янка, пров. Г. Кудрі, 4. Платник робіт з
оцінки: ФОП Дудник В. О. Дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху будівлі
загальною площею 20,61 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Юхименко
Н. М. Дата оцінки: 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової
прибудови та частина приміщень загального користування адмінбудівлі загальною площею 137,32 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська
О. А. Дата оцінки: 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення одинадцятиповерхової
адмінбудівлі загальною площею 28,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з
оцінки: ФОП Чабаненко Ю. А. Дата оцінки: 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі трубного цеху площею
1 276,35 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Спеко Імпекс». Дата оцінки: 31.08.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси –
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 5 вересня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення підвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 84,8 м2 та приміщень першого поверху
будівлі столової (літ. Б) загальною площею 337,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю.
Шкрібляка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д.
Загула, 1а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 2 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 185 701,12 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 ділянки,
усього: 0,0951 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д. Загула, 1а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення першого поверху адміністративної
будівлі (літ. А) загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України у користуванні (оперативному
управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 8 365,79 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0951
га. Місце розташування земельної ділянки: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
200а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору (1-17) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю.
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
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інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 1 187,5 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 4а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення вестибуля (1-48) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 2а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 220,85 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина приміщення коридору (Х) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю.
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 1472,68 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 6: частина приміщення коридору (ІІ) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 5 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю.
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні,
4б. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 233,6 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 7: частина приміщення кухні (1-13) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Кутузова Михайла Фельдмаршала, 6. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 812,32 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2424 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Кутузова Михайла Фельдмаршала, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина приміщення коридору (ІІ) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 1 473,44 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці,
вул. Небесної Сотні, 4а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 9: частина приміщення коридору (І) площею
2,0 м2 цокольного поверху будівлі гуртожитку № 6 (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 4в. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 281,98 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

Над номером працювали:
Т. М. утеченко
(видавнича підготовка)
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(дополіграфічна підготовка)
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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.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки: об’єкта № 1 виступатиме юридична особа – ТОВ «КазокИ»; об’єкта № 2 виступатиме юридична особа – державне
підприємство «Сервісно-видавничий центр»; об’єктів № 3 – 9 виступатиме ФОП
Подольський Павло Анатолійович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а
також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 – 2 є приміщення, частини будівель, які за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельноофісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського
харчування.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 3 – 9 є приміщення, частини приміщень, які призначені для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття території 2142
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 4-й Державний
пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна» Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу
(0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 09.08.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька
теплоцентраль» у кількості 314 157 720 шт., що становить 99,53 % статутного
капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Північно-східна консалтингова
Група». Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 116,00 тис. грн.

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.08.2017

м. Київ

№ 1299

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2017 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 204
«Про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» НАКАЗУЮ:
1. Внести в додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до
продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна
України від 01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп
В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» такі зміни:
у підрозділі «Група В» виключити таку позицію:

Група В
Харківська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953042
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
доповнити підрозділ «Група Г» такою позицією:

Група Г
Харківська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953042
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
2. Управлінню реформування власності Департаменту підготовки до приватизації забезпечити підготовку визначеного у пункті 1 цього наказу об’єкта групи Г до
продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та своєчасне
вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.
3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду
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Д. ПАРФЕНЕНКО

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049060
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