Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 65 (1085)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про конкурс з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Миколаївська ТЕЦ», що не відбувся
Призначений на 18 серпня 2017 року конкурс з повторного продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ
30083966), яке знаходиться за адресою: вул. Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв,
Україна, 54020, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 19.07.2017 року № 56 (1076), не відбувся
у зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.

продаж об’єктів групи Е
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято
рішення про приватизацію
Відповідно до наказу РВ ФДМУ по м. Києву від 07.08.2017 № 1038 прийнято
рішення про приватизацію державної частки, що належить РВ ФДМУ по м. Києву,
у статутному капіталі ПАТ «УКРСОЦБАНК» у розмірі 0,00000004 % статутного
капіталу товариства (статутний капітал 16 546 491 082,40 грн).
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

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

(0-800) 50-56-46

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

21 серпня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ПОЛТАВСЬКА область

Будівля карамельного цеху загальною площею 2 057,3 м2 в літ. «В-1-3» за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10, що перебуває на балансі ПАТ «Полтавкондитер» (код за ЄДРПОУ 00382208). Приватизовано юридичною особою за
3 965 280,00 грн, у т. ч. ПДВ – 660 880,00 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна,
I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ –
175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу:
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм,
передбачених 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; у
разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
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 про приватизацію 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 105 007,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 15 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 заяви, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) 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. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою.
Будівля має два окремих входи до приміщень, розташовані на фронтальному та
тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання.
Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5х2,9
м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 487 690,00 грн, ПДВ – 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 12 вересня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 вересня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці
села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
родильної на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів (являє собою
не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми). Частково
змонтований фундамент правого та лівого блоків та стіни висотою близько 1 м.
Технічний стан незадовільний;
корівника на 200 голів (являє собою не завершену будівництвом будівлю Н-подіб
ної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний блок). Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний;
кормоцеху (являє собою незавершену будівництвом двоповерхову прямокутну будівлю). Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі
змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан
незадовільний;
санпропускника на 15 осіб. Зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні
перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні поверхні
стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормо-

цеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику,
тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та
економічно недоцільне.
Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки, всього –
0,8459 га, в т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00 коп.);
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00 грн
(п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
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Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-32
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 16.08.2017 № 1327)

ДОНЕЦЬКА область

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29, що перебуває на балансі
підприємства «Владислава» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України» (код за ЄДРПОУ 31083925).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 191,7 м2, 1928 р. побудови. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. випуску, непридатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 51 576,00 грн, ПДВ – 10 315,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 61 891,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання без змін його призначення щодо надання соціальних послуг; 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 для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 618,91 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 189,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціально-культурного призначення –
«Сірководнева лікувальня»
Назва об’єкта: «Сірководнева лікувальня».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Приватне акціонерне товариство
«ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод» за адресою: 49064, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю
«Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ. а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8,
9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею
153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилася.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 989 731,00 грн, ПДВ – 397 946,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 387 677,20 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта; 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.

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 до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
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).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.09.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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 238 767,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Сірководнева лікувальня», розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
11 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 15 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) 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. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36 з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

Останній день приймання заяв – 14 вересня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 731-50-36,
728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15,
11-й поверх, каб. 1113.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної
власності – спортивної бази відпочинку «Портовик»
Адреса об’єкта приватизації: с. Озерне Ізмаїльського району, вул. Польова, 19.
База розташована на східному березі озера Ялпуг в 28 км від міста Ізмаїл.
Площа території бази становить 4,35 га; земельні ділянки: 4,09 га та 0,2534 га на
праві постійного користування.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України», адреса: вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4, м. Ізмаїл, Одеська область, 68609
(код за ЄДРПОУ 38728402).
Відомості про земельні ділянки: площа – 4,09 га та 0,2534 га.
Кадастрові номери: 5122084800:01:001:0426 та 5122084800:01:001:0381.
Цільове призначення: для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей.
Відомості про об’єкт приватизації. До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних корпуси (529,7 м2; 132,8 м2; 246,3 м2), адміністративна
будівля (51,3 м2), павільйон відпочинку (88,6 м2), 5 будинків відпочинку по 17,3 м2
кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий блок (42,5 м2), прохідна (29,5 м2),
човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна підстанція (6,1 м2), тир з більярдом
(77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з кіоском, бесідки – 11 шт., вбиральні – 3 шт.,
душ, навіси – 2 шт., приміщення ГСМ, зливні ями та надвірні споруди – 30 од., плавзасоби, обладнання, інвентар.
Основні показники діяльності: чисельність працюючих – 7 осіб.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 113 923,00 грн
(три мільйони сто тринадцять тисяч дев’ятьсот двадцять три грн).
ПДВ – 622 784,60 грн (шістсот двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят чотири
грн. 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 3 736 707,60
грн (три мільйони сімсот тридцять шість тисяч сімсот сім грн 60 коп).
Умови продажу об’єкта:
1. Зберігання профілю діяльності та функціонування спортивної бази відпочинку «Портовик» не менш як 5 років з метою оздоровлення та відпочинку населення, у тому числі дітей.
2. Забезпечення соціальних гарантій:
збереження протягом 5 років кількості робочих місць, яка склалася на час укладення договору купівлі-продажу, та створення сезонних робочих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не менш ніж 7 од.;
своєчасної виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня.
3. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з чинним
законодавством.
6. Вказані умови вступають в дію після повної сплати за об’єкт та підписання
акта приймання-передавання.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області, р/р
№ 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011,
код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 373 670,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 22 вересня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням,
що не ввійшов до статутного капіталу ПАТ «Харківський
домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване)
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням, що не ввійшов до статутного капіталу
ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване).
Балансоутримувач: ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване).
Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення медпункту літ. «Ае-3» загальною площею 1 274,8 м2, розташовані в цегляній будівлі 1970 року
побудови; обладнання у кількості 45 од., а саме: холодильник «Чинар» – 2 од.; аквадистилятор – 2 од.; холодильник «Саратов» – 2 од.; холодильник «Снайге-2» – 2 од.;
ел. кардіограф – 1 од.; стоматологічна установка УС-30-01 – 1 од.; кварц для вуха,
горла, носа – 1 од.; ваги аналітичні ВЛА-200 з важками – 1 од.; ваги технічні – 1 од.;
бормашина БЄО – 1 од.; стелаж для картотеки – 2 од.; кондиціонер БК – 2000 – 2 од.;
кондиціонер БК-1500 – 3 од.; топчан – 8 од.; сейф – 3 од.; шафа платяна з антресолями – 2 од.; друкарська машинка «Україна» – 1 од.; стіл маніпуляційний – 1 од.; крісло
гінекологічне – 1 од.; апарат УВЧ – 1 од.; апарат для низькочастотної терапії – 1 од.;
крісло К-3-6 – 2 од.; кондиціонер БК-2500 – 1 од.; холодильник «Дніпро» – 1 од.;
стерилізатор ГН-80 – 1 од; апарат УВЧ-30 – 1 од.
Нежитлові приміщення № 2, 4, 13, 14 загальною площею 50,0 м2 на 1-му поверсі будівлі колишнього медпункту передано в оренду з метою розміщення офіса.
Строк дії договору оренди – до 08.07.2018.
У підвалі будівлі, в якій розташовані приміщення медпункту, знаходиться об’єкт
цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, приміщення якого не входять
до складу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 029 120,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 857 600,00 грн; ПДВ – 171 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Укласти між покупцем та РВ ФДМУ по Харківській області договір зберігання
на об’єкт цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, розташоване у підвалі
будівлі медпункту, протягом місяця з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
3. Забезпечувати доступ до об’єкта цивільної оборони – вбудованого сховища № 77018, що розташоване у підвалі медпункту, відповідних органів державної
виконавчої влади, які здійснюють нагляд та контроль за захисними спорудами
цивільної оборони.
4. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
5. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
6. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
7. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації умови, визначені пунктами 2 та 3, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця зберігаються для нового власника.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 102 912,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 15 вересня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 вересня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про повторне оголошення
конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею
18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5 215 м2, за адресою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) район, 87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і
споруд автостанції загальною площею під забудовами 524 м2, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230 зі мінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6
ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 одиниця нерухомості, площа
земельної ділянки – 59 000 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
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№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного
кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат «Мебельщик», до складу якого входять 17 одиниць нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних
для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий цегляний площею
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір
земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік об’єктів,
що підлягають приватизації», наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області від 02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального відділення ФДМУ
по Донецькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів 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 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують 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
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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 про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 19.09.2017 о 10.00 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ приватизації та пост
приватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення:
61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх, не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 11.09.2017 (включно).
Телефон для довідок: (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж
земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими
знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній
будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська
рада, масив «Заплави річки Ворскла», № 3 та № 3-А.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (із змінами), розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 56-ОД.
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
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.

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних
(додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.09.11 № 1420) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації: 13.09.2017.
Конкурс відбудеться 20.09.2017 о 10.00 у Регіональному відділенні
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб.305. Телефон для довідок (0462) 676-302.

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 (кімн. 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.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти державної власності
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ Фонду державного майна
України від 04.08.2008 № 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.Носівський шлях 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ Фонду державного майна
України від 13.11.1998 № 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації».
3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку
за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт: по проекту триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані
стіни підвалу з блоків розміром 2,40 х 0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5
ряду над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
4. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д  – незавершене будівництво житлового будинку з господарським
блоком та льохом за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка,
вул. Нова, 20.
Об’єкт складається з одноповерхової будівлі орієнтовним розміром 10 х 11 м,
господарського блоку орієнтовним розміром 11 х 6 м та льоху – заглибленої споруди. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.09.2011 № 1420);

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15.08.2017
м. Київ
№ 1315
Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плану-графіка
виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році»
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (зі змінами), на виконання пункту
6 наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році»,
враховуючи пункт 4 наказу Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 31 липня 2017 року № 4-ПА «Про підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій
публічного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» (код за ЄДРПОУ 22794087)»,
та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації
державного майна до Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 1 «Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на
продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» до
наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із
змінами), виключивши у розділі «Липень» такі позиції:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087
ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
99,998
2. Внести зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню
на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових
регіональних аукціонах» до наказу Фонду державного майна України від 30 січня
2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж в 2017 році» (із змінами), доповнивши підрозділ «Фондова біржа» розділу «Листопад» такими позиціями:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087 ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
99,998
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Д. ПАРФЕНЕНКО

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’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 00497236, Вінницький національний аграрний університет, 21008, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
м. Вінниця,
4,0
32 218,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
і науки України
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 57-43-92, 57-45-90
ня на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу №1 (літ. А)
вул. Сонячна, 1
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65 РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код ЄДРПОУ, 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 внут 08670473, Ковельський МВ УМВС України у Волинській області, Частина одноповерхового адміністративного 08670473.8.ЕХЖТХИ162 45000, Волинська обл., м. Ковель,
14,2
18 465,00
2 роки 11 місяців
Виробництво та постачання
рішніх справ України 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 119а, тел. (03352) 93-6-12 приміщення /літер. З-1/ площею 14,2 м2
вул. Незалежності, 156
теплової енергії
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. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

00129314 Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона, вул. В. Моссаковського, 2а, м. Дніпро, тел. 377-24-15

Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня

вул. В. Моссаковського, 2а,
м. Дніпро

1149,5

6 018 782,00

2 Державне космічне
агентство України

14308368, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград, вул. Заводська, 44, тел. (0563) 211-000,
211-008

Нежитлові вбудовані приміщення

АААЖБГ014

м. Павлоград, вул. Заводська, 49

87,2;
43,0

454 919,00

7,2; 1,7;
1 470,0

44 787,00; 2 882,00;
1 686 313,00

2 роки 364 дні

Інше використання нерухомого майна; розміщення стоянки для автомобілів

33689922.25.УВЮЯЮТ037; м. Дніпро, вул. Савченко, 6д
33689922.25.УВЮЯЮТ577

2 роки 364 дні

мета використання

1 Міністерство освіти і
науки України

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності (погодинне використання)

2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу; розміщення офісних приміщень

3 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13,
тел. (063) 65-18-792

Нежитлові приміщення;
асфальтоване мостіння

4 Міністерство внутріш- 08671024, Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області,
ніх справ України
м. Новомосковськ, вул. Радянська, 7, тел. (05693) 7-31-66

Нежитлові вбудовані приміщення

–

м. Новомосковськ, вул. (Гетьманська) Радянська, 7

50,05

350 100,00

2 роки 364 дні

Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи

5 Державна служба гео- 01432150, КП «Південукргеологія», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11,
логії та надр України тел. (0562) 32-37-43

Нежитлові вбудовані приміщення

–

м. Дніпро, вул. М. Грушевського, 87а

80,6

628 619,00

3 роки

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

6 Міністерство енерге- 25538479, Відокремлений підрозділ Дніпропетровські магістральні електричні
тики та вугільної про- мережі ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», м. Дніпропетровськ,
мисловості України
вул. Запорізьке шосе, 20а, тел. (056) 740-90-59

Нежитлові вбудовані приміщення

00100227.26.АААДКА299 м. Дніпро, вул. Запорізьке
шосе, 20а

251,8

2 446 299,00

12,0;
2,0;
4,0

173 747,00

7 Міністерство внутріш- 08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Нежитлове вбудоване приніх справ України
просп. Гагаріна, 26, тел. (0562) 46-32-36, 377-34-80
міщення

–

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26

8 Міністерство охорони 14280960, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9
здоров’я України
Міністерства охорони здоров’я України», м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1,
тел. (05652) 32756

Нежитлове вбудоване приміщення

14280960.1.ААААЛБ840 м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16

30,1

64 888,00

9 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська
України
обл., Новомосковський район, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13,
тел. (063) 65-18-792

Частина нежитлового
вбудованого приміщення;
замощення

33689922.25.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13

3,0;
2,0

3 440,00;
519,00

2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень

2 роки 11 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів, що призначається для навчальних закладів; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів; суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення – надання фотопослуг
2 роки 364 дні

Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
03450703.1.АААБИД344 м. Житомир, вул. Театральна, 12/13
50,0
33 062,00
До 3 років
Розміщення теплогенеруючого обладнання для виробництва та постачання теплової енергії для потреб коледжу

реєстровий номер майна

місцезнаходження

38650457, Житомирський автомобільно-дорожній коледж Націо- Асфальтована площадка
нального транспортного університету, 10014, м. Житомир, вул. В.
Бердичівська, 2, тел. (0412) 22-55-13
1 Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенівська, 82а, м. Київ,
Гідротехнічні споруди (літ. Б) та (літ. В) 25592421.23.ААЕЖАГ858 Житомирська область, Попільнянський
господарства України
04053, тел./факс (044) 486-07-91
нагульного ставу «Строків»
р-н, с. Строків, вул. Чапаєва, 45

71,3 га

313 718,00

До 3 років

Для рибогосподарських потреб

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій 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 02125237, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмель- Нежитлові приміщення з № 1 по № 8
–
Запорізька обл., м. Мелітополь,
64,3
172 435,00
2 роки 6 місяців
Розміщення офісних
і науки України
ницького, 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, тел. (0619) 440293 включно, № 46, підвалу будівлі (літ. А-9)
вул. Університетська, 41
приміщень
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 2260789, 2260788, 2260787, 2270785.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, вул. Під Голоском, 19,
Частина нежитлового приміщення № 3 на першоІнформація відсутня
м. Львів, вул. Підвальна, 17
2,0
38 935,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відУкраїни
тел. (032) 242-23-40
му поверсі будівлі літ. «А-4» навчального корпусу
станом на 31.05.2017
пускає продовольчі товари
2 Міністерство освіти і науки 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, вул. Під Голоском, 19,
Частина нежитлового приміщення № 1 на першоІнформація відсутня
м. Львів, пл. Митна, 1
2,0
38 935,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відУкраїни
тел. (032) 242-23-40
му поверсі будівлі літ. «А-3»
станом на 31.05.2017
пускає продовольчі товари
3 Міністерство економічного 04728690, ДП НДІ «Система», 79008 м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032)
Нежитлове приміщення на другому поверсі дво–
м. Львів, вул. Винниченка, 30
26,5
380 631,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання
розвитку і торгівлі України 239-92-00, 235-84-49
чотириповерхової будівлі
станом на 30.06.2017
4 Міністерство охорони
38501853, ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», 79014, Приміщення гаража та приміщення кладової на
38501853.1.НЧИЮЦЛ3426 Львівська обл., м. Дрогобич,
84,8
181 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
здоров’я України
м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. (032) 275-60-61, 275-60-31
першому поверсі будівлі
вул. Сагайдачного, 29
станом на 30.06.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Миколаївська об- 02933428, Відділ з питань фізичної культури і спорту Миколаїв- Адміністративна будівля за літ. А-2; адміністративна будівля за літ. Д-1; службові будів–
м. Миколаїв, бульвар Бузький, 16;
1235,3;
6 880 630,00
1 рік
Розміщення комунального позаласна державна
ської ОДА, вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв,
лі: навіс за літ Б, вбиральня за літ. Е, склад за літ. Ж,
м. Миколаїв, бульвар Бузький, 16/1 112,9; 31,2;
шкільного навчального закладу
адміністрація
тел. (0512) 374352
асфальтове покриття літ. 1, підпірна стіна № 10, 14, огорожа № 11-13, споруди № 3,
8,9; 19,2;
спортивного профілю
4, замощення № 7, корти № 8, 9, ІІ-VІІ; нежитлова будівля за літ. В-3
390,1;21,6
(трамплін з вбудованим гуртожитком; будівля складу за літ. Г
2 Державна фіскальна 25286486, Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр», Частина холу вбудовано-прибудованої будівлі
–
Миколаївська обл., м. Южноукра30,0
33,40
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
служба України
04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 6, тел. (044) 501-06-30
їнськ, вул. Енергобудівників, 5
що провадить діяльність у сфері права
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
Мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони 33689922, філія Одеське управління військової торгівлі «Концерн «Військторгсер- Нежитлові приміщення № 37-44 на першому по33689922.32.УВЮЯЮТ343 м. Одеса, вул. Велика
148,4
2 691 408,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта, що здійУкраїни
віс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26
версі будівлі КПО, магазин «Військовий універмаг»
Арнаутська, 80
снює продаж непродовольчих товарів
2 Міністерство охорони 01982181, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій Частина нежитлового приміщення нежитлової
01982181.1.НЧИЮЦЛ11365 м. Одеса, пров. Сана21,0
273 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса для роздрібної торгівлі квітаздоров’я України
ім. В. П. Чкалова», 65084, м. Одеса, Французький бульвар, 85
будівлі літ. «В»
торний, 8а
ми, рослинами, насінням, добривами
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство охорони 33992414, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони
Частина пологового будинку на 30 ліжок
–
Рівненська обл. м. Вараш,
51,0
357 000,00
2 роки
Розміщення приватного закладу охорони
здоров’я України
здоров’я України», 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, тел. (03636) 21303
з центральним кисневим пунктом
вул. Енергетиків, 23
здоров’я (лабораторні послуги)
Заяви про оренду на зазначений об’єкт 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) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
номер майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство оборони
08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпе- Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 1-поверхової будівлі сховища
–
м. Харків,
435,4
561 300,00
1 рік
Розміщення сховища
України
чення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. 0573703863
№ 7, інв. № 030
вул. Цементна, 3
2 Міністерство оборони
08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпе- Частина майданчика із твердим покриттям, інв. № 067
–
м. Харків,
300,0
176 600,00
1 рік
Заготівля та переробка металобрухту чорУкраїни
чення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. 0573703863
вул. Цементна, 3
них металів
3 Міністерство економічного 00190443, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41 на 1-му поверсі
–
м. Харків,
133,5
385 300,00
1 рік
Розміщення виробництва брошурувальнорозвитку і торгівлі України інститут», 61023, вул. Весніна, 7, тел. 0577041318, 7006906, 7041323
2-поверхової будівлі дослідницьких майстерень, інв. № 213104, літ. Б-2
вул. Весніна, 12
політурних та оздоблювальних робіт
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство вну40112165, Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області, вул. Купріна, 48/1, Приміщення в адміністративній
23846366.1.МТЛЕМА002 вул. Купріна, 48/1, м. Хмельниць16,0
54 069,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
трішніх справ України м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 66-42-12
будівлі
кий, 29000
2 Державна служба
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, Приміщення на першому та другому 02362894.1.ЕМШДНФ033 провул. Подільський, 2, м. Старокос188,8
480 542,00
2 роки 11 місяців Розміщення структурних підрозділів виконавчого
статистики України 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85
поверхах адміністративної будівлі
тянтинів, Хмельницька обл., 31100
комітету Старокостянтинівської міської ради
3 Міністерство культу- 23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», вул. П’ятницька, Приміщення порохових складів
23564969.1.АААДДЛ196 вул. Руська, 15, м. Кам’янець-Поділь
446,8
1 154 413,00
2 роки 11 місяців Розміщення музею
ри України
9, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
(охоронний № пам’ятки 735)
ський, Хмельницька обл., 32300
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
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 Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації Приміщення першого поверху чотирипо–
бульв. Шевченка, 205,
19,9
105 500,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності в офісних
розвитку і торгівлі України в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси; тел. (0472) 45-27-63
верхової адміністративної будівлі
м. Черкаси
приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, к.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

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

Назва органу управління

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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 охоро- 02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Частина коридору (І) (зліва від вхідних дверей)
02010971.1.ААААЛБ241 м. Чернівці,
2,0
27 478, 00
2 роки
Розміщення торговельного автомата,
ни здоров’я України 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел./факс (0372) 55-37-54
першого поверху будівлі спортивного залу (літ. А)
вул. О. Гузар, 2
станом на 31.05.2017
що відпускає продовольчі товари (кавомата)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження загальна вартість майна за не- максимально можмета
об’єкта оренди
площа, м2 залежною оцінкою ливий строк оренди
використання
1 Міністерство культури України
20073260, Національний Києво-Печерський історико-культурний Нерухоме майно – частина допоміжних приміщень першого 20073260.12.ЮЖВЦСД1030 м. Київ, вул. Лавр38,13
1 084 455,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
заповідник, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8, тел. (044) ярусу пам’ятки архітектури національного значення – Церкська, 9, корпус № 82
станом на 31.05.2017
непродовольчих товарів
406-63-18, факс (044) 406-63-17
ва над економічною брамою
2 Міністерство освіти і науки України
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шев- Нерухоме майно в будівлі учбового корпусу Українського
02070944.52.СЦЖГХР1106 м. Київ, просп. Ака51,4
723 282,00
2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного наченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
фізико-математичного ліцею
деміка Глушкова, 6
станом на 31.07.2017
вчального закладу (погодинно – 40 год./міс.)
3 Міністерство регіонального розвитку, 02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інсти- Нерухоме майно – нежитлові приміщення на п’ятому повер- 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, просп. Голо82,4
1 176 000,00
1 рік
Розміщення офісних приміщень – 26,6 м2, розбудівництва та житлово-комунального тут цивільного будівництва «Укрндпіцивільбуд», 03039, м. Київ, сі та нежитлове приміщення підвалу адміністративної будівлі
сіївський, 50
станом на 30.04.2017
міщення складу – 55,8 м2
господарства України
просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел. 257-10-79, 257-50-44, 258-27-81
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел.281-00-18 в 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

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління –
Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина приміщення харчоблоку спортивнооздоровчої бази відпочинку «Чорноморка», інв. №1000117, реєстровий
№ 02071091.4.ЦЖХЛПП292, загальною площею 215,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, с. Чорноморка, пров. Південносанаторний, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 978 400,00 (один мільйон
дев’ятисот сімдесят вісім тисяч чотириста грн 00 коп.) гривень (без ПДВ).

21 серпня 2017 року

Стартова орендна плата за базовий місяць (липень 2017р.) – 10 293,10
(десять тисяч двісті дев’яносто три грн 10 коп.) гривень (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; 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 розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком
10% від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця,
наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;

постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі
сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання
договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір
оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у
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разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заява про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в
день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним; 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 звітний
період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
оголошені про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх,
щоденно з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу), – не більш ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ
по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про результати проведеного
конкурсу на право укладення договору оренди
За результатами проведеного 14.08.2017 конкурсу конкурсною комісією прийнято рішення про визнання переможцем конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна (кабінету на першому поверсі адміністративної будівлі площею 10,3 м2 за адресою: вул. Героїв Майдану, 75в, м. Гадяч,
Полтавська обл.; кабінету на першому поверсі адміністративної будівлі площею
5,6 м2 за адресою: просп. Володимирський, 178б, м. Лубни, Полтавська обл.; кабінету на першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,7 м2 за адресою: вул.
Миргородських Дивізій, 14а, м. Миргород, Полтавська обл.), яке обліковується на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області, – юридичну
особу – Публічне акціонерне товариство «МетаБанк».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського
про об’єкт нерухомого військового майна, що пропонується
до передачі в оренду на конкурсній основі
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28.
Назва об’єктів та їх місцезнаходження:
 1. Частина нежитлових приміщень загальною площею 69,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Тополева, 7, військове містечко № 157, буд. інв. № 66, рік побудови – 1962. Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом
на 30.04.2017 становить 699 319,43 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 8 741,49 грн (без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди, квітень 2017 року (орендна ставка – 15 %)
за умови використання об’єкта оренди під розміщення кафе, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.
 2. Частина нежитлових приміщень загальною площею 45,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Тополева, 7, військове містечко № 157, буд. інв. № 66, рік побудови – 1962. Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом
на 30.04.2017 становить 456 821,61 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 3 045,48 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди, квітень 2017 року (орендна ставка – 8 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
 3. Частина нежитлових приміщень загальною площею 11,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Тополева, 7, військове містечко № 157, буд. інв. № 66, рік побудови – 1962. Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом
на 30.04.2017 становить 114 708,96 грн (без урахування ПДВ).

Стартовий розмір орендної плати становить 764,72 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди квітень, 2017 року (орендна ставка – 8 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення магазину, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
корегуванню на індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського.
Основні вимоги конкурсу та щодо умов експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати, порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж
дві місячні орендні плати, протягом 5 днів з моменту укладання договору оренди;
своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним; відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсація земельного податку за
користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та прилеглою територією;
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта;
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти,
без вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу та завірений печаткою (при наявності); комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом
ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що щодо учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17:00 останнього дня (к. 10) за адресою: м Київ, проспект
Повітрофлотський, 28 в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач). Тел.: (044) 271-07-44, 271-09-73.

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

№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки
Вид
вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Платник

Замовник

Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова

Ринкова

31.08.17

31.08.17

31.08.17

31.08.17

31.08.17

31.08.17

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Нерухоме майно – гідротехнічні споруди 55 ставів (згідно
ПрАТ «Біло- РВ ФДМУ
з додатком), розташовані в межах земель Шкарівської с/р,
церківсіль- по Київській
Глушківської с/р, Храпачівської с/р, Піщанської с/р, Білорибгосп»
області
церківської м/р Білоцерківського району Київської області, а
також в межах земель Лосятинської с/р, Саливонківської с/р,
Соколівської с/р Васильківського району Київської області, що
обліковуються на балансі ДП «Укрриба»
2 Майданчик (територія колишнього ПУСО) (інв. № 16884)
ТОВ «Смарт РВ ФДМУ
загальною площею 125 000,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Енерджи
по Київській
11-й км Автошляху м. Чорнобиль – КПП «Дитятки», що обліСистем»
області
ковується на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
3 Нежитлове приміщення № 12 на першому поверсі будівлі
ТОВ «МАУ РВ ФДМУ
лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. БоУкраїна»
по Київській
риспіль, аеропорт, що обліковується на балансі ДП «Міжнаобласті
родний аеропорт «Бориспіль»
4 Частина приміщення котельні ЦТЕ № 2 КП «Укрспецзв’язок»
ТОВ «Ахім РВ ФДМУ
загальною площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл.,
Енерджи» по Київській
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Олександра Богданова, 9,
області
що обліковується на балансі КП «Укрспецзв’язок»
5 Нежитлове приміщення загальною площею 15,9 м2 за адреФОП Бобро РВ ФДМУ
сою: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. СоОлена Васи- по Київській
борності, 58а, що обліковується на балансі Управління Дерлівна
області
жавної казначейської служби України у Миронівському районі
Київської області
6 Нежитлове приміщення загальною площею 56,6 м2 за адреФОП Петров РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів Афганців, 6, що
Денис Ми- по Київській
обліковується на балансі Бортницького міжрайонного управхайлович
області
ління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
7 Нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 за адреТОВ «Фар- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської девізії,
мацевтична по Київській
7, що обліковується на балансі Державного закладу «Спеціафірма «ЛЄК- області
лізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони
ВІЛ»
здоров’я України»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
8 Частина металевого майданчика на відмітці 41,5 м площею
ПрАТ «Київ- ДСП «Чор2,0 м2 башти РРЛ «Комплексу будівель та споруд майданчика
стар»
нобильська
СВЗ-3» за адресою: Київська обл., м. Славутич, Каштановий
АЕС»
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
9 Частина металевого майданчика на відмітці 50,3 м площею
ПрАТ «Київ- ДСП «Чор2,0 м2 башти РРЛ «Комплексу будівель та споруд майданчика
стар»
нобильська
СВЗ-3» за адресою: Київська обл., м. Славутич, Каштановий
АЕС»
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
10 Частина бетонованого майданчика основи башти РРЛ «КомпПрАТ «Київ- ДСП «Чорлексу будівель та споруд майданчика СВЗ-3» площею 10,0 м2
стар»
нобильська
за адресою: Київська обл., м. Славутич, Каштановий проїзд,
АЕС»
2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
11 Частина металевого майданчика площею 2,5 м2 башти РРЛ
ПрАТ «Київ- ДСП «Чор«Комплексу будівель та споруд майданчика СВЗ-3» на відмітці
стар»
нобильська
84,201 м за адресою: Київська обл., м. Славутич, Каштановий
АЕС»
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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; 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); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
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IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 34, 35)
загальною площею 66,3 м2 частини будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5. Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (тел. (050) 66344-44). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бушко В. С. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 19-21) загальною
площею 41,6 м2 першого поверху частини будівлі літ. «А». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16а. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському
районі Закарпатської області (тел. (03143) 2-31-94). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Дацюк К. Л. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1, 2, 5, 7) загальною площею 73,4 м2 цокольного поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56. Найменування
балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному
управлінні (користуванні) Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03143) 2-10-75).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Драгун М. І. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
(поз. 1-3 за планом) площею 2,0 м2 у будівлі гуртожитку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Філатова, 16. Найменування
балансоутримувача: Мукачівський державний університет (тел. (050) 685-78-08).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Пинзеник В. В. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 174,11 грн/м2 станом на 21.01.2014. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
(поз. 3-2 за планом) площею 2,0 м2 у будівлі гуртожитку літ. Г. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я. Коменського, 59. Найменування балансоутримувача: Мукачівський державний університет (тел. (050) 68578-08). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Пинзеник В. В. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 364,58 грн/м2 станом на 22.01.2014. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 22 за планом) загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі казарми літ. М. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Верещагіна, 18. Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області
(тел. (050) 372-80-80). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Велізаде
Р. Е. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
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робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, – 2 200,00 грн.
Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, тор
говельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Конкурсна документація
подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 92,5 м2 підвального поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донецької державної
машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 00173367. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ФОП Петросян О. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
141,9 м2 першого поверху будівлі їдальні. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, 134. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Федерація
снукеру України Донецької області». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхового учбового корпусу
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Маріупольський професійний аграрний ліцей, код за ЄДРПОУ 02542389. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, с. Сартана, вул. Генерала
Куркчи, 49. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення цокольного
поверху площею 27,0 м2 та частина даху площею 8,0 м2 п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон
(057)700-02-26, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: місце на даху будівлі щитової насосної станції
II підйому площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Слов’янське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Богородичне. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефон/телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2, частина нежитлового приміщення на відмітці +51,6 м площею 4,0 м2 та частина бокової зов
нішньої стіни площею 10,0 м2 на надшахтній будівлі багатоканатного підйому
(скіповий). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані підвальні приміщення
площею 54,4 м2 будівлі (реєстровий номер 02359981.1.АААДЕЕ859). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-02-26, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр сервісного обслуговування «Дельта-Азов». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2, № 7 –
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель; № 3,
№ 4, № 5, № 6 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних
пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
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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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 14.09.2017 об 11.30 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (столова)
загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н,
с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066). Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ
по Київській області.
 2. Об’єкт державної власності групи А  – нежитлове приміщення
медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741). Дата
оцінки – 31.08.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ
ФДМУ по Київській області.
 3. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення їдальні
загальною площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Василь
ківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741). Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник – РВ
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Учасникам конкурсу потрібно подавати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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; 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); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 14.09.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єктів оцінки: індивідуально визначене майно у кількості 5 шт.,
а саме: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117; малярний
агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118; малярна станція СО,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119; вентилятор 74-70-86-У 4-5, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ120; вентилятор ВУ-4-75, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ121. Найменування балансоутримувача: приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. 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.: 5. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.04.2016:
установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117, – 1 492,09 грн; малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118, – 1492,09 грн;
малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119, – 20 889,26 грн;
вентилятор 74-70-86-У 4-5, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120, – 1 492,09
грн; вентилятор ВУ-4-75, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121, – 157,62 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. 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 Фонду державного майна України 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 01.02.2017 № 10-59-3320 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 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 оцінки, становить 3,10 тис. грн.
Подібними об’єктами – обладнання (оцінка за напрямом 1.2).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 04.09.2017 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 8 вересня 2017 року 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: частина нежитлової будівлі гараж (сім секцій)
загальною площею 153,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Желябова, 24, що перебуває на балансі Головного управління ДФС
у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління
ДФС у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Желябова, 24. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-3238. 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: м. Кропивницький (Кірово-
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град), вул. Желябова, 24. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ельдорадо – ЛТД – 2017» (тел. (099) 459-69-31, Сопрун Олег Сергійович).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
36,0 м2 у будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. 1-й км Рівненського шосе, 1а, що перебуває на балансі Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. 1-й км Рівненського
шосе, 1а. 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: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. 1-й
км Рівненського шосе, 1а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: фізична особа Литвишко Юрій Іванович (тел. (050) 341-18-48).
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 кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 04.09.2017 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 8 вересня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,5 м2
на першому поверсі триповерхового головного учбового корпусу (інв.
№ 101310002). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 72. Балансоутримувач: Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник: ФОП Дворнік О. С.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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 Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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: нежитлові вбудовані приміщення № 1, № 2 загальною площею 874,5 м2 (№ 1 – площею 450,8 м2 та № 2 – площею 423,7 м2)
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Збоїща, 15. Балансоутримувач: ДП «Проектно-конструкторське технологічне бюро». 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. Збоїща, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Прикарпатське».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
5 309,3 м2 у палаці культури «Лорта» (у т. ч. підвальне приміщення площею
1 109,8 м2, перший поверх площею 1 825,8 м2, частина другого поверху площею 1 168,8 м2 і третій поверх площею 1 204,9 м2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Ряшівська, 2. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський
державний завод «Лорта». 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. Ряшівська, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Гільдія бізнес партнерів».
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 здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: 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 потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих 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.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина їдальні з добудовами площею 67,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 10, м. Полтава. Балансоутримувач:
Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Жестєрова С. П.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі літ. А, Ак,
Аг площею 461,8 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. Б площею 376,1 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. В, Вп площею
868,1 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. И площею 379,5 м2;
частина нежитлового приміщення в будівлі літ. Л, Лп площею 242,6 м2; частина нежитлового приміщення в будівлі літ. М площею 166,8 м2; частина
нежитлового приміщення в будівлі літ. К площею 165,6 м2 (розміщення торговельних об’єктів). Місцезнаходження об’єкта: просп. Свободи, 54а, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Паскевич А. Е.
 3. Назва об’єкта: приміщення технічного поверху гуртожитку № 4 площею 11,9 м2 та частина даху площею 4,0 м2, загальною площею 15,9 м2
(розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій). Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 5, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський
національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень в будівлі гаража
площею 90,9 м2 (розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Катарес».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі площею
24,0 м2 (розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Тирнівська, 21,
м. Лубни, Полтавська обл. Балансоутримувач: Лубенський лісотехнічний коледж.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Глушко І. І.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,6 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавська філія державного науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Першко Л. Д.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,9 м2 (розміщення
відділення банку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 2, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 14,2 м2 (розміщення закладу соцобслуговування). Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Усика,
15, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Миргородському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Миргородський районний територіальний центр соціального обслуговування.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415
до 01.09.2017 включно.
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, конкурси відбудуться 07.09.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею
84,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лобановського, 1/17, м. Глобине, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи
А. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням. Місцезнаходження об’єкта: вул. Степна,
15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавське
тампонажне управління ПАТ «Укрнафта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи Д. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт,
у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
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відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: окремо розташована будівля – 4 400,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 08.09.2017 включно.
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, конкурси відбудуться 14.09.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля (у т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій) площею 495,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Полуботка, 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: орендар згідно
з чинним законодавством. 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 чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі 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 опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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 суспільно-побутового корпусу площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 35. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Давидюк Андрій Петрович. 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): 31.08.2017.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудинку поліклініки площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Територіальне
медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Хвильового, 2а. 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:
Підприємство об’єднання громадян «Редакція газети «Закон. Правосвідомість.
Правопорядок». 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): 31.08.2017.
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 напрямків, 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 цього повідомлення за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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: приміщення загальною площею 170,6 м2 у будівлі літ. «В» (реєстровий номер 21536845.66.ЧЯМХЮФ009), а саме: бокс № 1 площею 37,7 м2,
бокс № 4 площею 132,9 м2 та частина мостіння загальною площею 83,0 м2, а саме:
мостіння № 1 площею 59,0 м2 та мостіння № 2 площею 24,0 м2, що перебуває на
балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 46. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «СОЮЗАВТО». 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 холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі
головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ
«РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): група інвентарних об’єктiв у
складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа (разом
із земельною ділянкою). Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 2 597,0 м2. Кадастровий
номер земельної ділянки – 6821855300:00:001:0080. Місце розташування земельної
ділянки – Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Соборності, 4-А.
Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Дата
оцінки – 31.08.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: групи інвентарних об’єктів
разом із земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди ставу «Гамарня» (інвен
тарний № 1-308). Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта:
за межами с. Новоселиця, на території Полонської міської ОТГ, Полонський р-н,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гродзінський Віталій Людвігович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
 Назва об’єкта оцінки № 3: гідротехнічні споруди ставу с. Микулин (інвентарний № 1-303). Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта:
за межами с. Микулин, на території Микулинської сільської ради, Полонський р-н,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гродзінський Віталій Людвігович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 48,7 м2 на першому поверсі ремонтної майстерні. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сіцінського, 49, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Мовчан Анатолій Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення частини корівника загальною
площею 474,4 м2. Балансоутримувач – ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрнопромисловий ліцей». Місцезнаходження об’єкта – вул. Заводська, 1, смт Теофіполь,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Сімяченко Віктор Станіславович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок (для об’єкта № 1); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається. Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.
№ 10. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно). Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 14.08.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс»
у кількості 195 600 390 шт., що становить 99,81 % 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 «Консалтингова компанія «Острів». Строк
надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 175,00 тис. грн.

П

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 12.04.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 48 площею
5,2 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває
на балансі Вінницького транспортного коледжу, за адресою: 21001, м. Вінниця,
вул. Некрасова, 28, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової окремо розташованої одноповерхової
будівлі лазні загальною площею 135,9 м2, що не увійшла до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Барський цукровий завод», за адресою: 23000, Вінницька обл.,
Барський р-н, м. Бар, територія цукрового заводу, будівля № 10, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 3, № 4)
загальною площею 62,68 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства
оборони України «Центральний проектний інститут», за адресою: 21027, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 68, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 21 площею 32,2 м2
на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та
м. Хмільнику Вінницької області, за адресою: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник,
вул. Літописна (колишня Червоного Козацтва), 11 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 950 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 14.04.2017
По об’єкту державної власності – майно (16 од.), що перебуває на балансі Державного техно-торговельного комерційного підприємства «Рубін-Сервіс», за адресою: м. Вінниця, вул. Москаленка, 65 – конкурс вважати таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, який відбувся 13.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина навчально-побутового корпусу площею 18,0 м2 за адресою: 45000,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23 визнано ФОП Малащицька О. Г.;
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мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 260,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина котельні літер Ж-2 площею 24,6 м2 за адресою: 44101, Волинська
обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 36 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адмінбудинку м/п Ягодин площею 25,5 м2 за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2 визнано
ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт
з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина їдальні площею 223,9 м2 за адресою: 44021, Волинська обл., Шацький
р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25 визнано ФОП Малащицька О. Г; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання
робіт з оцінки – 3 календарних дні;
група інвентарних об’єктів – гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1В Німецький, став № 2М Німецький, став Борсуки, став Катанаш, став Мостки, став Пітрецький за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та Зимовали
№ 1-2, Сплави, став № 3 Маневицький, став Варка Ост, став Кузьмин, став Млинок,
став Новий, став Попов за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне,
визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 6 250,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 28.03.2017
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,9 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С.Ф. Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення технічного
поверху площею 23,0 м2 та частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 870,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 152,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: м. Підгородне, вул. Центральна,
63п. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 580,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса:
м. Кам’янске, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість робіт – 3 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку

орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 675,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина асфальтного майданчика площею 30,0 м2 та частина
зовнішньої поверхні димової труби котельної площею 20,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Хащеве, вул. Овчаренка, 55. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 3 850,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 580,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення гаража площею 22,4 м2
та нежитлове вбудоване приміщення гаража площею 28,4 м2. Балансоутримувач:
ДПТНЗ «Орждонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса: м. Покров
(Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість робіт – 3 630,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
8,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,2 м2. Балансоутримувач: Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської
районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Адреса: м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 60,0 м2. Балансоутримувач: 1936 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 680,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2 та частина замощення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 680,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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Вартість
Строк виконання робіт
(день)
5

3 300
4 500

5
4

4 500
3 800

5
3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 28,9 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі за адре- ТОВ Аналітичносою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, що перебуває на балансі
консалтинговий
Управління Державної казначейської служби України у Макарівському районі центр «Епрайзер»
2
2 Нежитлове приміщення № 98 площею 104,2 м та нежитлове приміщення ТОВ «ІВ ГРУП»
№ 99 площею 17,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Ентузіастів,
7, що перебувають на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом»
3 Частина тераси залу офіційних делегацій, площею 40,0 м2 за адресою:
ПП «БізнесКиївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
консалтинг»
що перебуває на балансі ДП «Зал офіційних делегацій»
4 Нежитлове приміщення площею 20,0 м2 на 2-му поверсі термінала «В» за ТОВ «ІВ ГРУП»
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Зал офіційних делегацій»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина приміщення площею 9,0 м2 територіального сервісного центру № 3243 ПП «Експертза адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4а, що пере- Аналітик»
буває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
6 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18а, що пе- Аналітик»
ребуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
7 Частина приміщення площею 9,3 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3241 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Польова, 3, що пере- Аналітик»
буває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
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Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

3

Назва об’єктів

4 200

№
з/п

3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсув з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежитлові приміщення площею 781,4 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Рибалко, 1 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 06.04.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

4 200

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Венгловський Роман Адольфович по об’єкту: приміщення заправки (літ.
З) площею 33,9 м2, приміщення для ємкостей (літ. Н) площею 65,5 м2 з піднавісом
та площадка з асфальтовим покриттям площею 1 490,17 м2 для під’їзду до заправки, що перебувають на балансі Житомирського міжміського управління водного
господарства, за адресою: м. Житомир, мкр-н Незалежності (вул. Ватутіна), 55а
(вартість виконання – 2 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 180,0 м2 в 4-поверховому адміністративному
будинку (літ. А), у т. ч.: у підвалі – площею 43,0 м2, на третьому поверсі – площею
7,2 м2, на четвертому поверсі – площею 129,8 м2, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 16 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні
(користуванні) Бердичівської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Б. Хмельницького, 24а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 40,5 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.04.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини майданчика початкового водіння (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». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованого нежитлового приміщення № 144 загальною площею 13,7 м2
дев’ятого поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий
номер 1350110.3.ААББАГ406, що перебуває на балансі ЗАТ «Сатурн-Д» та не увійшло до його статутного капіталу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Олімпійська, 26а. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди, а саме: нежитлових приміщень (№ 6, № 7, № 8) першого поверху триповерхової будівлі корпусу № 2 загальною площею 63,08 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд. 10. Балансоутримувач майна: Запорізький
гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00129366, Запорізької державної інженерної академії ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
частини приміщення № 67 площею 150,0 м2, приміщень № 68, з № 71 до № 73
включно, частини коридору № 83 площею 25,2 м2, приміщень № 87, № 96, № 98,
№ 99, загальною площею 286,8 м2 будівлі (літ. А’-3). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 9. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей автотранспорту».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих в перший поверх чотириповерхової будівлі нежитлових приміщень
(літ. А-4, приміщення з №72 до №74 включно) загальною площею 81,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 15. Балансоутримувач
майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини нежитлового приміщення вестибуля № 51 площею 2,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4, реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло,
71/46. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 00193588, Запорізької державної інженерної академії, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 05402565. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху площею 10,0 м2 та нежитлового приміщення № 437 площею 13,5 м2
дев’ятого поверху адміністративної будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху площею 4,0 м2 та нежитлового приміщення № 400 площею 10,2 м2
восьмого поверху адміністративної будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13. Балансоутримувач майна: ГУМВС
України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
4. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення (№ 28, літ. Д-4, реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004)
загальною площею 81,4 м2, вбудоване в перший поверх будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд.
2б. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 1 до № 10 включно, вбудованих в перший поверх
п’ятиповерхового будинку (літ. А-5), загальною площею 123,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
5. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень (№ 1-2, № 1-3, № 1-4) першого поверху будівлі поліклініки
(літ. «І-7», «І1-3») загальною площею 25,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, буд. 33. Балансоутримувач майна:
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства
охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 220 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 2 першого поверху військової скарбниці (літ. Ц),
що входить до складу історико-культурного комплексу «Запорозька Січ», загальною площею 11,0 м2, що перебуває на балансі Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору.

Вартість
Строк виконання робіт
(день)
3

8 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3249 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Винарівка,
Аналітик»
вул. Лісова, 39, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Київській області
9 Частина приміщення № 226 площею 3,7 м2 на 3-му поверсі пасажирського ТОВ «ІВ ГРУП»
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Будівля автогаража (літ. «В») площею 182,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «ІВ ГРУП»
м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 45а, що перебуває на балансі
Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації

4 400

Назва об’єктів

5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: приміщення № 1 загальною площею 406,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Покровська, буд.
28. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у
Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору.

№
з/п

3 800

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.04.2017
1. Назва об’єкта: майданчик площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське
міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Ентузіастів,1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: водонапірна насосна станція
площею 72,0 м2 (інв. № 30090); резервуар для води з фільтром площею 250 м3
(інв. № 20093; контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 квт площею 54,0 м2 (інв.
№ 40025); розподільчий пункт РП-1 площею 54,0 м2 (інв. № 40016); ячейки КСО
12 шт. (інв. № 40043 – 40053, 40019). Балансоутримувач: ТОВ «Хлібзавод № 3».
Адреса: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлізаветівка, вул. Індустріальна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 5 250,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 3 495,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,0 м2. Балансоутримувач: ДУ «Пятихатська виправна колонія (№ 122). Адреса: Дніпропетровська
обл., с. Красноіванівка. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 115,2 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ НГУ. Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 490,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., П’ятихатки, вул. Шевченка, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 750,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 3 585,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 294,2 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
робіт – 3 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 179,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
робіт – 3 585,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 306,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона.
Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт
Сервіс». Вартість робіт – 3 585,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2 та замощення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія
Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум НМетАУ. Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 79,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 495,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 06.04.2017
Для проведення незалежної оцінки:
частини стоянки вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею
29,6 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі
Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких
умовах: вартість послуг – 1 522,58 грн, термін виконання – 5 днів.

Продовження таблиці

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності
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ТОВ багатопрофільна фірма «Консул ЛТД» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (в кімнаті пральної) у підвалі гуртожитку, що перебуває на
балансі Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського національного
торгівельно-економічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська
(Черняхівського), 12 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 11.04.2017
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 22 у житловому будинку (літ. А-4)
загальною площею 415,9 м2. Перебуває на зберіганні: ТОВ «Дитячий оздоровчий
табір «Славутич». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), 9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А/-1) загальною
площею 113,7 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Дашинського, 34а. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 4 680,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 10.
3. Назва об’єкта: 22 од. державного майна (спеціалізація 1.2 та 1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських
вагонів». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –
6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 07.04.2017
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, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею
20,0 м2 в будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вартість робіт – 1 850,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту – нежитлові приміщення площею 33,7 м2
на другому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
вартість робіт – 1 860,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 14.04.2017
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, переможцями конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту – окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 133,79 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка
(К. Маркса), 1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України в Благовіщенському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту – нежитлові приміщення загальною
площею 109,16 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43, що перебувають на балансі
Управління державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 035,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди, що відбувся 04.04.2017
Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 143,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі котельні (інв. № 10310005) за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість послуг – 1 725 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 11.04.2017
1. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 32,0 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 7232) за адресою: Луганська обл., м. Гірське,
вул. Советська, 1. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»
на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 75,7 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 7232) за адресою: Луганська обл., м. Гірське,
вул. Советська, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., на таких умовах:
вартість послуг – 1 750 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди, що відбувся 18.04.2017
Найменування об’єкта оцінки: будівля 807/8 (склад зберігання матеріалу другої
групи, інв. № 140043) загальною площею 3 539,29 м2 за адресою: Луганська обл.,
м. Рубіжне, вул. Заводська, 1г/12. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.,
на таких умовах: вартість послуг – 3 500 грн, термін виконання робіт – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 03.04.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів приватизації таких суб’єктів оціночної діяльності:
окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею
82,3 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 13. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 990 грн;
окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею
140,0 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мазепи, 12. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 950 грн;
незавершене будівництво по реконструкції непридатного для проживання житлового будинку під офіс площею 120,8 м2 разом із земельною ділянкою.
Площа земельної ділянки: 0,0593 га. Кадастровий номер земельної ділянки
4611800000:03:016:0048. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мішуги, 12. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 7 250 грн;
окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею
469,9 м2. Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Літиня, вул. Б. Хмельницького, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціонімета оцінки. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 05.04.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів оренди державної власності таких суб’єктів оціночної діяльності:
вбудовані нежитлові приміщення (№ 308) загальною площею 34,6 м2 на шостому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експертцентр».
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн;
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі
під літерою «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 930 грн;
вбудовані нежитлові приміщення (№ 24 (частина), № 25, № 26) у підвалі триповерхової будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 43,34 м2. м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн;
нерухоме державне майно загальною площею 15,2 м2, а саме: приміщення на
горищі площею 11,2 м2 та частина даху площею 4,0 м2. 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 950 грн.
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