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Управління конкурсного продажу, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
Фондом державного майна України підбито підсумки конкурсу з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод», код за ЄДРПОУ 13655435, яке знаходиться
за адресою: вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл.,

76017, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано газеті
«Відомості приватизації» від 10 липня 2017 року № 53 (1073).
Конкурс проведено за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
Фонд державного майна України.
Переможцем конкурсу визнано Івано-Франківську міську раду.
Пакет містить 77 859 520 шт. акцій, що становить 99,5 % статутного капіталу
товариства.
Початкова ціна пакета акцій – 33 920 000 гривень.
Ціна продажу пакета акцій – 33 920 000 гривень.

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

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності........................................ 5

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-методич
ні та інформаційні матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур приватизації майна

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж пакетів акцій

У номері

Індекс та назва видання

4 вереня 2017 р.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 29.08.2017 № 1377)

ВІННИЦЬКА область

1. Виробнича будівля складу № 1 літ. «А» загальною площею 94,0 м2 разом
із земельною ділянкою за адресою: 23536, Вінницька обл., Шаргородський р-н,
с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ
«Укртелеком» (ЄДРПОУ 01182204).
2. Виробнича будівля складу № 2 літ. «А» з тамбуром літ. «а» загальною площею 65,3 м2; будівля сторожової будки літ. «Б» загальною площею 7,7 м2, разом
із земельною ділянкою, за адресою: 23536, Вінницька обл., Шаргородський р-н,
с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121, що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ
«Укртелеком» (ЄДРПОУ 01182204).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області,
код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 85 200,00 грн. ПДВ –
14 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним
законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з
контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом
державного майна України; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у
розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та
нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25.09.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 29 вересня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
за методом зниженням ціни об’єкта державної власності –
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Лиманський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55д.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих
технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Відомості про об’єкт приватизації.
Підприємство розташовано в Лиманському районі (на території Фонтанської
сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2,
у тому числі:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943 м2, до якого входять
дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці
механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з
підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з
підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею 1 442 м2,
модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га; кадастровий номер
5122786400:01:001:2882; категорія земель: землі промисловості; цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства; обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2017: дебіторська – 1,4 тис. грн, кредиторська – 5 976,3 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7
тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом – 2 514,3 тис. грн, інші
зобов’язання – 936,9 тис. грн, збитки за І півріччя 2017 року – 335,2 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у тому числі: директор, головний бухгалтер,
головний інженер, 2 од. обслуговуючого персоналу, кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,00 грн, ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець
самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у
кількості 10 одиниці.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Протягом 6 місяців після підписання акта приймання-передавання: здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати
печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку; здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають
постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси.
3.5. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта
приймання-передавання погашення кредиторської заборгованості станом на
30.06.2017 у сумі 5 976,3 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7 тис. грн, зі страхування – 1 689,4 тис. грн, перед бюджетом –
2 514,3 тис. грн, інші зобов’язання – 936,9 тис. грн, та погашення кредиторської
заборгованості, яка буде визначена за період з 30.06.2017 до дати підписання
акта приймання-передавання.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження
з регіональним відділенням.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.
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 2 254 625,52 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниженням ціни буде проведено
філією «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» 29 вересня 2017 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на адресу веб-сайта ПАТ ДАК «НМАЦ»: www.
nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу ПАТ ДАК «НМАЦ»: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 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
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майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109, за телефоном 731-50-36.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173»; код
за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу 1985
року забудови, яка раніше використовувалася як магазин для робітників підприєм
ства та являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого каркасу із заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла. Будівля знаходиться на території підприємства,
складається з 4 приміщень загальною площею 69,8 м2; тривалий час не використовується, потребує ремонту. Електро-, водопостачання, опалення та каналізація
відключені. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 117 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 141 120,00 грн, ПДВ –
23 520,00 грн.
Умови продажу.
Подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання об’єкта та
прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передання об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 14 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 25 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі – 21 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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 електронну адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (Україна, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114,
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код
за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1970 року
забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою споруду павільйонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркасу з заповненням ДСП,
фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий збудований з цегли – приміщення
кухні. Будівля використовувалася як їдальня для робітників підприємства. Будівля
складається з 10 приміщень загальною площею 251,8 м2. Об’єкт відключений від
мереж електро-, водопостачання та каналізації, тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, що перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173
терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 396 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 476 280,00 грн, ПДВ –
79 380,00 грн.
Умови продажу.
Подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання об’єкта та
прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передання об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 47 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 25 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі – 21 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні
та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді
до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: м. Одеса,
вул. Ясна, 12) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт незавершеного будівництва державної власності: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок (друга черга), повернутий в
державну власність за рішенням господарського суду Тернопільської області від
06.06.2016 у справі № 921/163/16-г/11.
Місцезнаходження: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по будівлі в цілому закінчено
влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Рік
початку будівництва – 1989, призупинено – в 1995 році. Готовність об’єкта становить до 6,09 %. Технічний стан об’єкта незадовільний, об’єкт не охороняється, не
огороджений, перебуває в занедбаному стані.
Об’єкт незавершеного будівництва знаходиться на земельній ділянці площею
0,2211 га, кадастровий номер 6125010100:03:002:0210, цільове призначення: для

4 вересня 2017 року

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114,
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Адреса об’єкта: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Зберігач: ТОВ «Кононівський елеватор», код за ЄДРПОУ 32284263.
Адреса зберігача: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4.
Інформація про об'єкт: частина приміщень в окремо розташованій кам’яній
одноповерховій будівлі складу зерна, розташованій біля залізничної колії залізничної станції «Жеребкове». Площа приміщення 414,8 м2, висота – 3,5 м. Приміщення
складу має два окремих входи, але окремого виїзду/в’їзду з території підприємства
немає. Рік введення в експлуатацію – 1967. Об’єкт не використовується, потребує
ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 309 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 371 160,00 грн, ПДВ –
61 860,00 грн.
Умови продажу.
Подальше використання об’єкта визначає покупець. утримання об’єкта та
прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передання об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 37 116,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 25.09.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі – 21 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), 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 електронну адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (Україна, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114,
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення магазину загальною площею 252,0 м2,
що орендуються СПД «Присяжний С.А.».
Адреса об’єкта: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 252,0 м2,
які використовуються під магазин. Одноповерхова будівля, в якій знаходяться
зазначені приміщення, побудована у 1956 році: стіни з каменю-черепашнику, пере
криття – із залізобетонних плит; складається з тринадцяти суміжно-роздільних
приміщень. Приміщення забезпечені електро-, водопостачанням та каналізацією,
перебувають у задовільному стані. Об’єкт перебуває в оренді у СПД «Присяжний
С.А.» до 23.03.2017. За час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні
поліпшення орендованого майна.
Вартість частки орендаря в об’єкті приватизації становить: без урахування
ПДВ – 102 385,00 грн, ПДВ – 20 477,00 грн, з урахуванням ПДВ – 122 862,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 593 496,94 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 912 196,33 грн, ПДВ –
318 699,39 грн.
Умови продажу.
Покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку в зазначеному об’єкті, яка дорівнює фактичній ціні продажу цього об’єкта за вирахуванням вартості поліпшень орендованого майна, що становить 122 862,00 грн (у
т. ч. ПДВ – 20 477,00 грн). Вартість вказаних поліпшень (з ПДВ) покупець сплачує
орендарю – СПД «Присяжний С.А.». Подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному
стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта передання об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 191 219,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 29 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
25 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), 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 ПАТ ДАК «НМАЦ»
на адресу веб-сайта: nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати ПАТ ДАК «НМАЦ» (адреса: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114,
тел. 728-72-62.

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що належить
до комунальної власності, яка перебуває в оренді до 07.10.2017.
Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за телефоном
(0352) 25-04-87.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня опублікування цієї інформації за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2 зі східцевою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв. 2. ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
57,3 м2 зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не
використовується. Приміщення перебуває в занедбаному, непридатному для
експлуатації стані та потребує проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання,
водопостачання, каналізація, опалення (пічне) – перебувають в неробочому стані
та від’єднанні від зовнішніх мереж. Східцева площадка влаштована на рівні першого поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване по металевому
каркасі. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна
ділянка під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 20 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 25 080,00 грн. ПДВ –
4 180,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке
входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов даного договору можливе лише за згодою
органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець, повинен покласти всі
зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін
з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівне, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 508,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 25 вересня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 вересня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел. (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з
них: душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2 – є частинами приміщень у будівлі тракторної бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу. Лазня розташована поза межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального ремонту. Під’їзні
шляхи ґрунтові. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання,
каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан – задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 4 220,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 064,00 грн. ПДВ – 844,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішувати
меться покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта передачі об’єкта.
Сплата ціни за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, в ГУ ДКСУ у
Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 506,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова)
загальною площею 12,3 м2, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 29 вересня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі: 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
з 10.00 до 16.00 за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб.
404, тел.: (0472) 37-26-61.

зобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші
відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли товщиною 510 мм,
над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні стіни виконано з
бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки
відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнені; покриття підлоги відсутнє; зовнішнє
та внутрішнє оздоблення стін та стелі не виконано. Інженерні комунікації на земельній
ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4 134 м3. Фізичний
стан задовільний. Фізичний знос – 39%. Ступінь будівельної готовності – 34%.
Земельна ділянка: загальною площею 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят сім тисяч сто гривень 00 коп.); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один
мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.), ПДВ – 944 380,00
грн (дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00
грн, у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 (три мільйона шіст-
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сот дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише
за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі
невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в уста-

новленому законодавством порядку, при цьому, покупець, з яким розірвано
договір купівлі продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за
актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25 вересня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 29 вересня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за

методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область

ЗАПОРІЗЬКА область

СУМСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу
№ 11 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька
Гута, вул. Шевченка, 1в. Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,27 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони ті іншого
призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.07.2017
№ 1201 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 зі змінами); копія документа,
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 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 про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 вересня 2017 року до
18.00.
Конкурс буде проведено 3 жовтня 2017 року об 11-й годині за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміж
ними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому
порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої
документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою:
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне
майно – єдиний майновий комплекс «Цех напільного обладнання».
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6.
Перелік будівель та споруд, які входять до складу єдиного майнового комплексу
«Цех напільного обладнання», наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт державної власності, –11 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.10.2013
№ 2909, наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області від 24.02.2014 № 134, Рішення
тридцять четвертої сесії сьомого скликання Веселівської селищної ради Запорізької області від 05.07.2017 № 1 «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10)
з супровідним листом.
Останній день подання конкурсної документації – 27.09.2017 до 16.45.
Конкурс відбудеться 05.10.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягають земельні ділянки, на
яких розташовано державне майно:
 1. Об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль за адресою:
вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська область.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою. Рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від
28.07.2016 про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
 2. Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня У
разом із земельною ділянкою за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29, що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га. Рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу на виготовлення документації
із землеустрою.
 3. Будівля магазину за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2. Рішення ХІХ сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 01.03.2017 № 79 про надання дозволу на
виготовлення документації із землеустрою.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в
натурі, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 25.09.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 02.10.2017 о 15.00 за адресою: РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ 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 Національна 40108604, Головне управління національної поліції у Волинській області,
Частина адміністративного будин- 40108604.2.ЕХЖТХЧ086 43001, Волинська обл.,
102,4 м2;
560 249,00
2 роки 364 дні
Виробництво та постачання
поліція України 43001, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, тел. (0332) 74-21-01, (0332) 24-34-26 ку № 2 та теплові мережі
м. Луцьк, вул. Винниченка, 11
560 м
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 ДОНЕЦЬКІЙ 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 можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба України 38242758, 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Частина нежитлового вбудованого приміщен- 38242758.3. ААААЖА033 Донецька обл., м. Маріуполь,
1,0
4 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відз надзвичайних ситуацій 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175, тел. (0629) 51-13-50
ня першого поверху будівлі пожежного депо
вул. Таганрозька, 56
пускає продовольчі товари (кавовий апарат)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта в приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначей- 37683869, Управління Державної казначейської служби України в Любарському районі Частина нежитлового приміщення 37683869.АААГБГ712 смт Любар, вул. Не92,3
133 200,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі неська служба України Житомирської області, 13100, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 2-15-55
на 1-му поверсі адмінбудівлі
залежності, 40
продовольчими товарами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 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
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство
32378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Ново- нежитлове приміщення № 29 та частина при33689922.25.ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
16,1
42 366,00
2 роки 364 дні
розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які на2
оборони України московський р-н, Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, міщення спільного користування (площею 4,0 м ),
вул. Військбуд, 80а
дають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
тел. (06365) 1-87-92
другого поверху будинку побуту (літ. А-2)
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. № (061) 226-07-87, (061) 226-07-88,
(061) 226-07-89. 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ- (Лот 2) Частина приміщення №2 на 1-му поверсі
структури України
ська обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

№ 69 (1089)

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль,
3,6
338 265,00
2 роки
Ведення діяльності з надання фінансових послуг населенню (обмін іноАеропорт
11 місяців
земної валюти)
місцезнаходження
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Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
2. Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київ- Частина твердого покриття («Тимчасова авто–
Київська обл., м. Бориспіль,
90,0
279 000,00
2 роки
Встановлення модульних споруд для розміщення персоналу
структури України
ська обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
стоянка для спецтранспорту» інв. № 47769)
Аеропорт
11 місяців
3 Державне агентство 37197165, Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобиль- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
37197165.6.РРИЕФУ039 Київська обл., Іванківський
125,0
182 500,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, неУкраїни з управління ський спецкомбінат», Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнор-н, м. Чорнобиль, вул. Ра11 місяців
продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів на площі 25,0 м2;
зоною відчуження
биль, вул. Радянська, 70, тел. (4593) 5-16-32
дянська, 78
розміщення складських приміщень на площі 100 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з 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)

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони України
2 Міністерство оборони України
3 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059,
м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64
08006864, Державне підприємство МОУ «Львівський завод збірних конструкцій», 79040, м.Львів, вул. Городоцька, 222, тел.(032) 262-42-64
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім.Данила Галицького»,
79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-25

найменування
Нежитлові приміщення, які знаходяться в магазині № 5 «Книги-канцтовари»
Нежитлове вбудоване приміщення на другому поверсі паркетного відділення
Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі нежитлової будівлі під літерою
«Б-3», новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Д. Галицького»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимайна
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Інформація відсутня
м. Львів, вул.
164,9
1 824 849,00
2 роки 364 дні
Патона, 2/7
станом на 30.06.2017
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Го56,91
523 304,00
2 роки 364 дні
родоцька, 222
станом на 31.05.2017
33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Лю7,0
199 000,00
1 рік
бінська, 168
станом на 30.04.2017

мета використання
розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів
розміщення виробництва поліграфічної продукції (інше використання)
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду 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».

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
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Міністерство освіти 02545985, Снігурівський професійний ліцей, 57303, Миколаївська обл.., м. Снігурівка, Будівля спортивного залу
–
Миколаївська обл., м. Снігурівка,
171,15
75 500,00
і науки України
вул. Широка, 1, тел. (05162) 3-11-35
вул. Широка, 1

№
з/п

Назва органу
управління

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

максимально можливий строк оренди мета використання
1 рік
Розміщення складу

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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлидження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
33689922, Концерн «Військторгсервіс», адміністративна будівля, літ. А-1 (447,0 м2); склад №1, літ.Б-1 (412,5 м2); 33689922.33.ААААЕВ435; 33689922.33.ААААЕВ434; вул. Є.Гребінки,
2 198,8
5 359 000,0
2 роки 11 місяців
оборони України вул. Молодогвардійська, 28а, м. Київ- склад, літ.В-1 (133,6 м2); склад з підвалом, літ.В 4-1 (365,0 м2); склад, 33689922.33.ААААЕВ427; 33689922.33.ААААЕВ423; 26а, м. Полтава
2
2
літ.Ж-1 (103,9 м ); гараж на 4 бокси, літ.З-1, З-II (570,2 м ); склад
151, 03151, тел. (044) 243-39-36
33689922.33.ААААЕВ438; 33689922.33.ААААЕВ437;
літ.З’-1. З’’-1 (166,6 м2)
33689922.33.ААААЕВ436

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
153,2 м2 – 18% (офіс), 270,3 м2 – 20% (майстерні, що
здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів, 293,8 м2 – 18% (крамниці-склади, магазини-склади),
1 481,5 м2 – 15% (склади)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 СУМСЬКІЙ 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) найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
1 Міністерство
24003836, Національний заповідник «Глухів», 41400, Сумська обл., Нежитлове
24003836.1.АААДДЛ349 Сумська обл., м. Глухів,
культури України м. Глухів, вул. Шевченка, 30, тел. (05444) 2-35-57, 2-60-15
приміщення
вул. Шевченка, 10

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
16,8
51 710,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
станом на 31.07.2017
обслуговування населення (ремонт взуття)

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
на пло- незалежною оцін- можливий
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
1 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина площадки з асфальтним покриттям
05379205.40.ББФЕРЮ026 вул. Текстильна, 30а, м. Тер- 120,0
37 210,00
2 роки
Для стоянки автомобіля
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58
нопіль
11 місяців
2 Тернопільська обласна 35939813, Державна установа «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної дер- Будівля насосної станції з артезіанською свердловиною
35939813.1.ШИВУИЮ142; вул. Зелена, 91а, смт Велика
6,2
89 200,00
2 роки
Для водозабезпечення багатоквартирного житлового будержавна адміністрація жавної адміністрації», 46006, вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-56-79
35939813.2.ШИВУИЮ143 Березовиця, Тернопільський
11 місяців динку на вул. Микулинецькій, 30а в смт Велика Березовир-н, Тернопільська обл.
ця Тернопільського району Тернопільської області
3 Державна служба ста- 02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001,
Частина нежилого приміщення, поз. 2-11 другого поверху 02362374.1.АААДЕЖ256 вул. Степана Бандери, 19а,
10,9
31 790,00
2 роки
Розміщення масажного кабінету
тистики України
вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-50-31, 52-72-86
будівлі літер. А відділу статистики у Борщівському районі
м. Борщів, Тернопільська обл.
11 місяців
№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

1 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектуі науки України
ри та дизайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6,
тел. 0577312431

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Харків, вул. Квітки70,1
631 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торгівельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих
Основ’яненка, 4/6
українською мовою (у частині кімн. № 58 площею 10,0 м2 та у кімн. № 59, 60),
на площі 22,2 м2 та розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і
журналів, виданих іноземними мовами (у частині кімн. № 58), на площі 47,9 м2
м. Харків, вул. Сум217,7
1 248 900,00
15 років
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
ська, 1
провадження підприємницької діяльності
місцезнаходження

Нежитлові приміщення – кімн. № 58, 59,
60 на 1-му поверсі різноповерхової (3 – 4)
будівлі учбового корпусу, інв. № 60580,
літ. А-4
2 Міністерство еконо- 00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1,
Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18, 19,
–
мічного розвитку і тел. 0577311890
20, 21, 23, 29, 30, 32 на 3-му поверсі 6-повер
торгівлі України
хової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури
3 Державна служба 33879077, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільно- Частина коридору (приміщення № 1) на 1-му 33879077.1.МЦЖГЦМ052 Харківська обл., НовоУкраїни з надзви- го захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 63212, поверсі 3-поверхової будівлі «Казарма № 1»,
водолазький р-н, с. Ватучайних ситуацій
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, тел. 0574068329
інв. № 10320052, літ. «А-3»
тіне, вул. Військова, 23

2,0

5 000,00

1 рік

Розміщення банкомата

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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-37- 54
02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,
58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-37- 54

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина вбудованого приміщення (1-31) першого
02010971.1.ААААЛБ249 м. Чернівці, вул. Чорно11,8
208 797,00
2 роки
поверху будівлі гуртожитку (літ. А)
морська, 13
Частина вбудованого приміщення (1-4) першого по- 02010971.1.ААААЛБ248 м. Чернівці, вул. Чорно8,0
141 557,00
2 роки
верху будівлі гуртожитку (літ. А)
морська, 15а
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство оборони України
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Асфальтове покриття
м. Чернігів,
8,0
5 892,10
2 роки 364 дні
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53
вул. Шевченка, 55
2 Державне агентство водних ресур- 01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007,
Нежитлове приміщення на першому по- 01034314.1.БФЦРЛО026 м. Чернігів, просп.
12,14
44 677,47
2 роки 364 дні
сів України
м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел. (04622) 5-30-94, 5-31-23
версі триповерхової виробничої будівлі
Миру, 233
3 Державна служба України з питань 00709804, Державне підприємство «Чернігівський науково-дослідний та проектний Нежитлові приміщення на першому по- 00709804.2.ХЕЦАХП121 м. Чернігів,
67,2
293 003,06
1,5 роки
геодезії, картографії та кадастру інститут землеустрою», 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11а, тел. (0462) 67-52-28 версі триповерхової адмінбудівлі
вул. П’ятницька,
11а

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

мета використання
Розміщення кав’ярні
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами
Розміщення проектної організації з виготовлення проектнокошторисної документації в галузі водного господарства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних). Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94

2 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
нерухоме майно – частина нежитлового при- 32595752.1.ААААЛД417 м. Київ, вул. Антоновича
1,4
24 000,00
2 роки 364 дні
міщення
(Горького), 174, на 1-му постаном на 30.06.2017
версі будівлі
Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Металістів, 7
4,0
48 700,00
1 рік
міщення 3-го поверху будівлі гуртожитку № 12
станом на 30.06.2017
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
Розміщення суб’єкта господарювання, що
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел./факс
здійснює побутове обслуговування населення
204-82-82, 204-97-88
3 Міністерство освіти і науки 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
Нерухоме майно – частина нежитлового при–
м. Київ, вул. Академіка
4,0
49 700,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що
України
інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел./факс
міщення 1-го поверху будівлі гуртожитку № 8
Янгеля, 20
станом на 30.06.2017
здійснює побутове обслуговування населення
204-82-82; 204-97-88
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з 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 ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсу на право оренди державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення № 117 на
2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310003, літ.
А-3, реєстровий номер 02894131.1.ВОАНДТ009, пам’ятка архітектури загальною площею 17,4 м2 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні,
36, що перебуває на балансі Апеляційного суду Харківської області.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну оцінку, на
18.05.2017 становить 116 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державна судова адміністрація України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
червень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 601,06 грн при орендній
ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, який не здійснює
продаж товарів підакцизної групи.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 II. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 1-му поверсі 4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі, інв. № 10310011, літ.
Б-4, загальною площею 13,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну оцінку, на
15.06.2017 становить 106 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
червень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 450,00 грн при орендній
ставці 5 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906,
зі змінами та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які
подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до
державної власності» від 15.02.2013 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі (обов’язково зазначити поштову адресу з індексом
та контактний номер телефону претендента);
2) конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
3) відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку (за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 21.08.2017
За результатами проведеного конкурсу на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 169,2 м2
адміністративно-службової будівлі за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв,
що перебувають на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів
України», переможцем визнано юридичну особу – ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім О. О. Богомольця НАН України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна
Балансоутримувач: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Орган управління: Національна академія наук України.

Назва об’єкта: нежитлове приміщення – кімната № 30 на 2-му поверсі лабораторного корпусу (літ. «Г») загальною площею 8,6 м2 за адресою: 01024,
м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4.
Мета використання: розміщення офіса.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить 1 224,37 грн без ПДВ, виходячи з вартості майна
(78 444,04 грн без ПДВ), визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом
на 31.03.2017.
Термін дії договору оренди – до 30.04.2020.
Умови конкурсу:
орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця; додатково до
орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірі та порядку,
визначених чинним законодавством України; використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати
(щомісяця до 30 числа поточного місяця) з урахуванням індексу інфляції; відшкодування балансоутримувачу податку на землю згідно з довідкою Департаменту
земельних ресурсів про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно з висновком
про вартість майна, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов має відповідати типовому
договору оренди нерухомого майна, що належить до майнового комплексу НАН
України; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення
договору оренди. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного
майна не став переможцем конкурсу -– компенсація платнику (ініціатору укладення
договору) витрат переможцем конкурсу (за умов надання підтвердних документів);
компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про вивчення
попиту на право оренди нежитлового приміщення за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта,
утримання об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм,
дотримання правил охорони праці, підтримання належних умов експлуатації та
технічного стану об’єкта оренди; збільшення розміру орендної плати здійснюється
учасниками з кроком, який становить 100 грн від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Для участі в конкурсі претендент подає (за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, каб. № 116, у понеділок – четвер
з 9.00 до 17.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45) на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті з написом «На конкурс» прошнуровані та пронумеровані документи разом з описом (конверт має бути опечатаний
печаткою претендента на участь в конкурсі із зазначенням назви учасника конкурсу,
характеристики об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач):
заяву про участь у конкурсі; відомості про претендента, а саме:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; копії установчих документів, завірені заявником; базовий витяг з
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом.
Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі – 18.09.2017.
Конкурс буде проведено 21.09.2017 об 11.00 в Інституті фізіології
ім. О. О. Богомольця на за адресою: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця,
будинок 4, адміністративний корпус (літ. «А»), 1-й поверх, кімн. 102.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцемйого розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі майнових питань інституту
(каб. 123, 125)або за тел.: (044) 256-25-58, 256-25-54.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку – серпень 2017 року при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного
товариства (ПАТ) «Сумихімпром» у кількості 1 738 665 246 шт., що становить
99,995 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно
до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року
№ 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Сумихімпром». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Харківська, п/в 12, м. Суми, 40003; тел. (0542) 67-42-12, тел./факс (0542) 68-35-13.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Сумихімпром»: 20.15 – виробництво добрив та азотних сполук; 20.12 – виробництво барвників та пігментів; 20.59 –
виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.:
всього – 33 392, зокрема: будинків та споруд – 1 795; машин та обладнання – 16 447;

транспортних засобів – 257; інструментів, приладів, інвентарю – 8 645; багаторічних
насаджень – 29; інших основних засобів – 22; малоцінних необоротних матеріальних активів – 6 197; інших нематеріальних активів – 380; об’єктів незавершеного
будівництва – 18; довгострокових фінансових інвестицій – 25. Розмір статутного
капіталу ПАТ «Сумихімпром», тис. грн: 434 687,00. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:
всього – 683 499,00, зокрема: будинків та споруд – 405 399,00; машин та обладнання – 265 442,00; транспортних засобів – 7 587,00; інструментів, приладів, інвентарю – 5 054,00; інших основних засобів – 9,00; малоцінних необоротних матеріальних активів – 8,00; інших нематеріальних активів – 130,00; об’єктів незавершеного
будівництва – 33 765,00; довгострокових фінансових інвестицій – 0,110.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності разом із земельними ділянками
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом
в підвал літ. «в/п», ґанками, разом із земельною ділянкою, що перебуває на
позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської ради. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна,
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ
приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1шт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.07.2014: первісна – 14 500,00 грн; залишкова – 11 947,00 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,3726 га. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури
та закладів громадського харчування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – не завершений будівництвом базар разом із земельною ділянкою площею 0,0193 га,
що перебуває на балансі СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації
державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0193 га. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.

№ 69 (1089)

Кількість земельних ділянок: 38. Розмір земельних ділянок, усього: 637,5134 га.
Місце розташування земельних ділянок: 40012, м. Суми, вул. Харківська; м. Суми,
р-н Аварійного; м. Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична; м. Суми, р-н оз.
Олдиш; м. Суми, вул. Псільська, 14; м. Суми, вул. Миру, 28; м. Суми, вул. Харківська,
30; м. Суми, урочище «Олдиш 1»; Бездрицька с/р; Токарівська с/р; Токарівська с/р,
балка «Глибокий Яр», с. Токарі; В. Чернеччинська, с/р, с. Вільшана; В. Чернеччинська, с/р; В. Сироватська с/р; Гребениківська с/р, Тростянецький р-н; с. Бездрик,
вул. Комсомольська, 27; В. Сироватська с/р, с. Залізняк; м. Суми, вул. Лінійна, 6;
м. Суми, вул. Олдиш, 57. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; землі
житлової забудови; землі громадської забудови; землі іншої комерційної діяльності; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського призначення. Правовий режим земельних ділянок: державні
акти на право постійного користування земельною ділянкою 1 – СМ № 002673, ЯЯ
№ 288940, ЯЯ № 293966, ЯЯ № 288894, ЯЯ № 288989, ЯЯ № 288943, ЯЯ № 288895,
ЯЯ № 293752, ЯЯ № 288966, ЯЯ № 288969, ЯЯ № 288964, ЯЯ № 288965, ЯЯ
№ 293753, ЯЯ № 293755, ЯЯ № 293751, ЯЯ № 293314, ЯЯ № 293313, ЯЯ № 293315,
ЯЯ № 293317, ЯЯ № 293316, ЯЯ № 278645, ЯЯ № 278644, ЯЯ № 278646, ЯЯ
№ 278647, ЯЯ № 283249; договір оренди від 10.06.2011 № 90/1663; договір оренди
від 04.06.2007 № 90/1123; договір оренди від 04.06.2007 № 90/1124. Нормативна
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 1 995 603,733.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження

 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною площею
156,5 м2 разом із земельною ділянкою, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебуває на балансі ПрАТ
«Шаргородське АТП-10528». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23500, Вінницька
обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу відділ приватизації державного майна (0432) 67-2608. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2011: 10,442 тис. грн. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0403 га. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення
та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до прий
мальні регіонального відділення до 17.00 14.09.2017 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.09.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізація
ми 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 120 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 12 вересня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 вересня 2017 року о 14.00.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: кафетерій з кімнатою відпочинку Б-1 загальною площею 112,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП
«Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі українки, 19а. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ГРАВІС ЛТД ПЛЮС».
 2. Назва об’єкта оцінки: АЗС А-1 загальною площею 103,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Україн
ки, 19а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,00 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
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земельної ділянки: Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва пункту автомобільного сервісу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «МЕГАТЕХ ГРУП».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення складу ґрунтових взірців
площею 92,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія
Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6798
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 04.02.2017: 4 795 581,12 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б. О.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адмінприміщення МРЕВ площею 16,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Камінь-Каширський районний
відділ УМВС України у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500,
Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня,42. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,5196 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня, 42. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 30.01.2017: 281 005,10 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-5910064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн та для окремо розташованої будівлі – 4,4 тис.
грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-366493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: за № 1 – нерухоме майно – окремі
будівлі (нерухомість під заклади громадського харчування); за № 2 – нерухоме майно – окрема будівля (АЗС); за № 3 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); за № 4 – нерухоме
майно – приміщення, частина будівель (офісна нерухомість).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 85,5 м2
другого поверху адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України (код за ЄДРПОУ 39292197). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4. 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:
Ольгінська автомобільна щкола ТСО України. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні.Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
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 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’єкта оцінки практичний досвід
з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (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,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н (кадастровий номер
6310138500:06:002:0032). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 76070-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,5748 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ.«Н-12», літ.«О-1»,
літ.«П-1» (торгово-офісні приміщення). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 7 969 200,00 грн
(витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
від 20.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана
вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
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 допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та
їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копій кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копій
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих споруд (4 склади і 1 караульне приміщення). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у
Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський
р-н, смт Ольгинка, вул. Заводська, 7. Мета проведення оцінки: встановлення розміру
збитків. Замовник та платник послуг з оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області, телефон (0624) 44-10-55,
електронна адреса: 38311831@mail.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби) згідно з обліком: 5 (п’ять) об’єктів – нежитлові будівлі. Балансова
залишкова вартість основних засобів: 1 – 0,00 грн, 2 – 19 855,46 грн; 3 – 25 633,00 грн;
4 – 1 138,00 грн; 5 – 40 673,00 грн станом на 01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна ціна послуги з оцінки не повинна перевищувати
3 800,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 01.06.2017.
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; 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).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації. 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.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: транспортний засіб, реєстраційний № 7847ЗПП,
марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009 та транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, двигун № 00709247,
шасі (рама) № 0278934, що обліковуються на балансі ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код за ЄДРПОУ 00191230). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 68а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75
(76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-

ні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 14.09.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 20.09.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення V (у складі частини з № 1 до
№ 9 включно) загальною площею 100,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Назаренко С. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
273,4 м2, а саме: вбудоване в перший поверх головного корпусу з поліклінікою (літ. «Ж-2», «Ж1-3») нежитлове приміщення № 1-28 площею 37,6 м2;
вбудовані в перший поверх харчоблоку з підземною галереєю (літ. З-1) нежитлові приміщення з № 26 до № 40 включно, № 47, № 48 площею 235,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, просп.
Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34247637). Платник робіт з оцінки: ФОП Борисенко І. Д.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотириповерхової
будівлі (літ. А-4) нежитлові приміщення № 36, № 37 загальною площею
34,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 04653165, державного підприємства «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 04653199. Платник робіт з оцінки: ФОП Головань В. М. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх гуртожитку (літ. А-9)
нежитлові приміщення № 26, з № 28 до № 32 включно, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010
№ 34 з жилого фонду в нежилий, загальною площею 132,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 0,4643 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 50. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування
гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Чекаєва Е. К. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефон для довідок (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 12.00 15.09.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 21.09.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності групи А, що підлягають
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 – будівлі недіючої лазні площею
137,6 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») Дата оцінки – 30.09.2017. Замовник –
РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області
 2. Об’єкт державної власності групи А – будівлі недіючого дитячого
садка площею 826,0 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»). Дата оцінки – 30.09.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.
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 за № 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
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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); інша інформація щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
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 28.09.2017 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона 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’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина висотної металоконструкції Н-35 м площею 2,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка,
вул. Шахтарська, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: приватне акціонерне товариство «Київстар» (тел. (050) 778-27-72 Михайленко Анатолій).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення площею 11,3 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 21, та перебуває на балансі Знам’янського управління
Державної казначейської служби України Кіровоградської області. Найменування
балансоутримувача: Знам’янське управління Державної казначейської служби
України Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 21. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка,
вул. Жовтнева, 21. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) Платник робіт з оцінки: ПАТ Державний
ощадний банк України (тел. (099) 903-78-40, Микола Федорович).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщень їдальні на 50 місць площею
312,0 м2 в окремо розташованій одноповерховій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка, вул.. Шкільна, 3, що перебувають на
балансі державного підприємства «Об’єднана компанія Укрвуглереструктуризація».
Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Об’єднана компанія
Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Шкільна, 3. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, смт Пантаївка,
вул.. Шкільна, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьменко Наталія Михайлівна (тел. (068) 061-98-56 Юлія Григорівна).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
12,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної
казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. 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 станом на 01.07.2017, тис. грн: 1,483. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Площа земельної ділянки: 27,5 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» Кіровоградська дирекція (тел. (0522) 35-00-51, 35-00-52).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 13,6 м2 на першому поверсі будівлі лікарні за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській
області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Волкова, 3. 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 станом на 01.08.2017, тис. грн: 0,46. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017. Площа земельної ділянки: 41,21 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: обласна благодійна членська організація
«Лікарняна каса» (тел. (0522) 55-70-44, 55-72-22, 55-70-55).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 22.03.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки
майна у І кварталі 2017 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам
робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи) становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 18.09.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 22 вересня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіро
воградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
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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: вбудоване нежитлове приміщення одноповерхової будівлі адміністративно-побутового корпусу площею 23,4 м2 (інв.
№ 10310017). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Біловодський р-н,
с. Семикозівка, вул. Старосільська, 33. Балансоутримувач: Станично-Луганське
міжрайонне управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник: ФОП Сергієнко Л. М.
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 в Міністерстві 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 21 вересня 2017 року 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого рівня будівлі
Морського вокзалу, інвентарний № 073000, реєстровий № 38727770.10.
АААИГА987, загальною площею 66,72 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державне підприємство «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ УКРАЇНИ ЛТД», тел.: (044) 200-87-48, (050) 334-82-83
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 6 «Р», інвентарний № 122283, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ010, загальною площею 47,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Березовська Є. Б., тел. (067) 717-21-69.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 7 «Х», інвентарний № 122294, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ012, загальною площею 47,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Березовська Є. Б., тел. (067) 717-21-69.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 2, інвентарний № 122276, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ005, загальною площею 9,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Березовська Є. Б., тел. (067) 717-21-69.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 «ІКС», інвентарний № 122299, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ007, загальною площею 12,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Березовська Є. Б., тел. (067) 717-21-69.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 4, інвентарний № 122275, реєстровий № 02071045.81.
ДЛСФЦХ008, загальною площею 26,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Березовська Є. Б., тел. (067) 717-21-69.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 16-го поверху
студентського гуртожитку № 5 (площею 191,9 м2) та ділянка на даху гуртожитку № 5 (площею 3,57 м2) загальною площею 195,47 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 98 Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «РАДІО МАЯК», тел. 346-86-68.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2 площею 21,1 м2, нежитлові приміщення № 3 площею 34,4 м2 на 3-му поверсі адміністративного
корпусу та приміщень в будівлі майстерні: № 6 площею 139,1 м2, № 7 площею 12,4 м2, № 10 площею 12,9 м2, загальна площа 219,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони
України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого

оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Алекс Полімербуд», тел. (050) 316-83-07.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в адміністративному
корпусі «А», інвентарний № 060387, реєстровий № 38727770.10.АААИГА549,
загальною площею 32,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛАМАН ШИПІНГ», тел.: 780-09-20, 780-09-22.
 10. Назва об’єкта оцінки: установка заливно-наливної УСН-150, трубопровід для зливу дизпалива, адміністративно-побутова будівля, котельня,
пожежні під’їзди (2 од.), дороги майданчики та проїзди, стенд для випробування шлангів, огорожі бункер бази, вбиральні, склад для зберігання бочок,
навіс для автонавантажувачів, приміщення для установки засувок з електроприводом, швартовий пристрій № 1, 2, 3, 4, 5, 6, обвалування ділянки,
площі: 1,55 м2, 206 м, 153,9 м2, 13,9 м2, 200,0 м2, 8 886,75 м2, 82,5 м2,
70,0 та 85,0 км, 6,0 м2, 103,7 м2, 76,1 м2, 27,5 м2, 60 м3, 60 м3, 60 м3, 60 м3,
60 м3, 60 м3, 240 м3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Ізмаїльський р-н, с/р Старонекрасівка, комплекс будівель та споруд № 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «ЕКОНОВАТІКА», тел. (050) 490-48-52.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 165,0 м2 на
1-му поверсі флігеля «Б» нежитлової будівлі (флігелі «А» і «Б») – пам’ятки містобудування та архітектури. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Онілової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПВТП «ЕКСТРА», тел. 34-63-10.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 186,0 м2 на
1-му поверсі флігеля «Б» нежитлової будівлі (флігелі «А» і «Б») – пам’ятки
містобудування та архітектури. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Онілової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0482) 34-63-10 (0482), 42-99-94, електронна адреса
замовника конкурсу: office@ obzhora.org. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 47.11. 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. Балансова залишкова вартість основних засобів: 9 585,00 грн станом на 01.07.2017. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПП «ЕКСТРА – ПІВДЕНЬ», тел. 34-63-10.
 14. Назва об’єкта оцінки: буфет (для ведення роздрібної торгівлі товарами продовольчими/непродовольчими товарами (непідакцизними товарами).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський державний цирк».
Місцезнаходження об’єкта оцінки : 65021, Україна, м. Одеса, вул. Коблівська, 25.
Мета проведення оцінки: укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 726-22-33, телефакс замовника конкурсу (048) 722-52-58, електронна адреса
замовника конкурсу: Circus.od.ua@ukr.net. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 93.29 «Організування інших видів відпочинку та розваг». Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 970 (дев’ятсот
сімдесят). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами). Будинки та споруди – 6 750 тис. грн; машини та
обладнання – 18 тис. грн; транспортні засоби – 5 тис. грн; інші основні засоби – 111
тис. грн; інші нематеріальні активи – 11 тис. грн. станом на 30.06.2017. 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 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 28.09.2017.
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.
Конкурс відбудеться 04.10.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2
на першому поверсі будівлі колишнього морвокзалу, що перебуває на балансі
Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: Херсонське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.08.2017.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 74,0 м2 на першому поверсі будівлі, що перебуває на балансі Херсонської філії ДУ «Інститут охорони
ґрунтів України», за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Гаркуша М. М. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні 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.

4 вересня 2017 року

8
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ФОП Сорокіна І. М
ФОП Жарихін Ю. В.
ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП Сорокіна І. М

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

ТОВ «СВК»

ФОП Жарихін Ю. В.

2000/3
1900/5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

1250/5

1900/5

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

1800/3

1 Частина коридору № 61 на 2-му поверсі у розширювачі лівого
крила різноповерхової (8-12) будівлі учбового корпусу № 2,
пам’ятка архітектури, загальною площею 21,0 м2 за адресою:
м. Харків, майдан Свободи, 6, на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, код 02071205,
тел. 057-7050241, 7051247, 7075231
2 Частина підсобної кімнати у підвалі 10-поверхового гуртожитку
№ 11 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Електроінструментальний, 6а, на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код 23912896,
тел. 7074686, 7884116
3 Частина душової кімнати у підвалі 10-поверхового гуртожитку
№ 12 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Електроінструментальний, 6б, на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код 23912896,
тел. 7074686, 7884116
4 Частина нежитлового підсобного приміщення кімн. № 17 на
першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5 (літ. А-9)
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Людвіга
Свободи, 53б, на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, код 2125585, тел. 7003523
5 Частина коридору № 46 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі
2
учбового корпусу загальною площею 11,96 м за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 14, на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки, код 02071197,
тел. 057-7021016, 7021013
6 Нежитлові приміщення кімн. № 1-17 на першому поверсі двоповерхового громадського будинку для органів управління
загальною площею 100,41 м2 за адресою: Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, 34а, на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Борівському районі
Харківської області, код 37880458, тел. 05759 6-19-60

3500/3

№ Найменування об’єкта, площа, місцезнаходження, балансоутриз/п
мувач (назва, код ЄДРПОУ, телефон),

Вартість робіт / строк
виконання
Переможець конкурсу

Інформація
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 21.03.2017
I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: медпункт з обладнанням, що не ввійшов до статутного капіталу ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12. Мета проведення
незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2017. Переможець:
ФОП Мокров О. П. Вартість робіт: 19600 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 17.03.2017
1. Об’єкт: автомобіль УАЗ 31519, державний номерний знак 220893, 2004 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220890,
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець
конкурсу – ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220888,
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець
конкурсу – ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак 220887,
2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець
конкурсу – ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220874, 2004 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
6. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21099, державний номерний знак 220906, 2001 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
7. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак 220889, 2005 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
8. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220873, 2004 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
9. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220857, 2004 р. в.,
що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області та знаходиться за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу –
ПП «КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 600 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
10. Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно теплохід «Г.Татарченко», який не увійшов до статутного капіталу АСК
«Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: м. Херсон, Карантинний
острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»), переможець
конкурсу – ПП «Стронг-Л». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт –
3730 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
11. Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно теплохід «Восход-21», який не увійшов до статутного капіталу АСК «Укр
річфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: м. Херсон, Карантинний
острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»), переможець
конкурсу – ПП «Стронг-Л». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт –
3730 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
12. Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно теплохід «Восход-11», який не увійшов до статутного капіталу АСК «Укр
річфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: м. Херсон, Карантинний
острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»), переможець
конкурсу – ПП «Стронг-Л». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт –
3730 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
13. Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно теплохід «Восход-12», який не увійшов до статутного капіталу АСК «Укр
річфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ» та розташований за адресою: м. Херсон, Карантинний
острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»), переможець
конкурсу – ПП «Стронг – Л». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт –
3730 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 27.03.2017
1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 17,6 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонського
філіалу Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» та знаходиться за адресою:
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2000
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: пансіонат, який складається зі спального корпусу (літ. А) площею
252,8 м2; складу (літ. Б) площею 9,9 м2; кухні (літ. В) площею 15,6 м2; душу (літ.
Г) площею 3,6 м2; вбиральні (літ. Д) площею 11,7 м2; сторожки (літ. Е) площею
15,5 м2, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 55, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 10750 грн. Строк
виконання робіт – 3 дні.
3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на другому поверсі
навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського національного
технічного університету та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130,
переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1950 грн. Строк виконання
робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: частина коридору загальною площею 9,6 м2, розташована на першому поверсі будівлі учбового корпусу гідромеліоративного факультету (реєстровий № за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності: 00493030.1),
що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. Об’єкт: мостіння плитки площею 8,0 м2 біля навчального корпусу № 1,
що перебуває на балансі Херсонського державного університету та знаходиться
за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1950 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
6. Об’єкт: мостіння плитки площею 8,0 м2 біля навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету та знаходиться за адресою: м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1950 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
7. У зв’язку з тим, що на об’єкти: частина холу площею 6,6 м2 на першому
поверсі будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське
морехідне училище рибної промисловості» та знаходиться за адресою: м. Херсон,
вул. Грецька, 55; частина даху площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей» та знаходиться за адресою Херсонська обл., Бериславський район, селище Зелений Під
(ЧеРВ оний Маяк), вул. Жовтнева, 1, подано по одній заяві на участь у конкурсі,
відповідно до пункту 2 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМ України від 31.12.2015 № 2075,
конкурс вважається таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які будуть залучені
до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок державної
власності, що відбувся 21.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,761 га для будівництва
і обслуговування багатоповерхового житлового будинку, що обліковується на балансі Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та розташована
за адресою: вул. Черняхівського, 45б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., з метою визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку
частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого
постановою КМУ від 03.06.2013 № 481, визнано ПП «Земельно-аграрний центр
«Карат». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3757 га для житлової забудови, що обліковується на балансі Управління Служби безпеки України
у Хмельницькій області та розташована за адресою: вул. Озерна, 6/1а, м. Хмельницький, з метою визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку
частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого
постановою КМУ від 03.06.2013 № 481, визнано ПП «Земельно-аграрний центр
«Карат». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,22 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що обліковується
на балансі Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та розташована за адресою: вул. Раскової, 2б, м. Хмельницький, з метою визначення
вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до
Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від
03.06.2013 № 481, визнано ПП «Земельно-аграрний центр «Карат». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,56 га для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що обліковується на балансі Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та розташована
за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1є, м. Хмельницький, з метою
визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ
від 03.06.2013 № 481, визнано ПП «Земельно-аграрний центр «Карат». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 23.03.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
частини приміщення першого поверху площею 15,0 м2 адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя
Стуса та розташована за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, визнано
ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частини приміщення площею 1,0 м2 на технічному поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя
Стуса та розташована за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, визнано
ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
будівлі майстерні загальною площею 420,5 м2, що обліковується на балансі ДП
«Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке» та розташована за адресою:
с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 3500,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частини
технічного поверху площею 8,0 м2 та одного антено-місця на даху адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім.
Василя Стуса та розташована за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький,
визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 16,3 м2 (у т.ч. площа загального користування –
2,1 м2) на другому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку, що обліковується на
балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» та розташована за адресою:

Над номером працювали:
Т. М. утеченко
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

просп. Курчатова, 2/1, м. Нетішин, Хмельницька обл., визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – нежитлового приміщення площею 44,8 м2 на першому поверсі гуртожитку,
що обліковується на балансі Старокостянтинівського професійного ліцею та розташоване за адресою: вул. Івана Франка, 35, м. Старокостянтинів, Хмельницька
обл., визнано ПП «Радикал». Вартість виконання робіт з оцінки – 2050,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єкта, що відбулися 20.03.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі складу господарських товарів літ. В-1,в площею 121,00 м2. Балансоутримувач: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна,
218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Колотило А. М. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2100 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення літ. А-1 площею
45,7 м2. Балансоутримувач: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань. Платник робіт з оцінки:
ФОП Янчук Н. Д. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість
послуг – 2550 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: кіоск з ремонту годинників площею 7,78 м2. Балансоутримувач: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Тищика, 25а, м. Умань. Платник робіт з оцінки: ФОП Подойніцин Ю. О.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 2 550 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт державної власності групи А – будівлі колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2 (19600, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт
Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78б). Балансоутримувач – ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика». Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2500 грн.
2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною
площею 182,3 м2 (20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул.
Молодіжна,28). Балансоутримувач відсутній. Конкурс не відбувся в зв’язку з тим,
що документи подав один претендент.
3. Об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина (20705, Черкаська
обл., м. Сміла, вул. Коробейника,1). Балансоутримувач – ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод». Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2500 грн.
4. Об’єкт незавершеного будівництва державної власності групи Д – цех № 45
Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,1. Балансоутримувач відсутній. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 10000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 27.03.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі (дві кімнати № 1-21 та № 1-22)
загальною площею 31,93 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «УКРВ УДЕКСПОРТ ЛТД». Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1650 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі гуртожитку № 1 площею
16,96 м2. Балансоутримувач: ВСП агротехнічного коледжу Уманського національного
університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 15,
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Дворянчук Є. Л. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін вико
нання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1650 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про результати конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 21.03.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано
переможцем конкурсу:
фізичну особу – підприємця Федоренко Аллу Анатоліївну. Назва об’єкта оцінки:
об’єкт соціальної сфери – база відпочинку, що перебував на балансі Чернівецької
виробничо-торгівельної фірми «Акцент» ЛТД (Чернівецька обл., Новоселицький р-н,
с.Чорнівка). Мета проведення оцінки: повернення у державну власність. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 10000 (десять тисяч) гривень та 25 (двадцять
п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про результати конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 15.03.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
нежитлове приміщення загальною площею 14,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС України в
Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Індустріальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна),
нежитлове приміщення площею 23,8 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області та
знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14
(вартість виконання робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 86,7 м2 на першому
поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Чернігівській області та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець,
вул. Соборності, 14 (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: вагончик (З-1) площею 21,15 м2, що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби та знаходиться
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки –
2075 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ДП «Київський аукціонний центр «ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту: нежитлові приміщення триповерхової будівлі загальною
площею 198,6 м2, в т.ч.: цокольного поверху – 37,75 м2, приміщення першого поверху – 110,46 м2 та приміщення третього поверху – 50,39 м2, що перебувають
на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт
з оцінки – 1980 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 7,75 м2 цокольного поверху будівлі спального корпусу (А-5), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул.
Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1955 грн, строк – 4 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
По об’єкту: казарма № 2, що перебуває на балансі УСБУ в Чернігівській області та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, конкурсний відбір не відбувся в зв’язку з наданням лише однієї заяви про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності та прийнято рішення про повторне оголошення конкурсу.

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 6 400

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049064

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

