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Управління конкурсного продажу, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 00018201.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрнафтопродукт».
Місцезнаходження товариства: бульвар Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094.
Телефон/факс: (044) 573-30-16, (044) 500-76-18
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
61 088 246 штук, що становить 50 % статутного капіталу плюс одна акція.
Статутний капітал товариства становить 36 652 947,00 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,3 гривні.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 28 415 000,00 гривень.
Крок торгів – 285 000,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.09.2017 – 12 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання:
майновий комплекс (5 440,7 м2) за адресою: бульвар Верховної Ради, 34,
м. Київ (свідоцтво про право власності МК010002522);
квартира (32,7 м2) за адресою: просп. П. Григоренка, 41, кв. 70, м. Київ (свідоцтво про право власності КВ60017);
земельна ділянка (6,0934 га) за адресою: м. Горлівка, Донецька область.
Умови використання земельної ділянки – державний акт на право постійного користування землею;
земельна ділянка (0,116903 га) за адресою: с. Чернобаївка, Микитівський р-н,
Херсонська область. Умови використання земельної ділянки – державний акт на
право постійного користування землею;
земельна ділянка (0,379324 га) за адресою: бульвар Верховної Ради, 34, м. Київ.
Умови використання земельної ділянки – право постійного користування землею.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (у разі їх наявності) відсутні.
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан ПрАТ «Укрнафтопродукт»
Значення показника
Назва показника
за 2014 р. за 2015 р. за 2016 р. за І півріччя 2017 р.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
11
8
11
12
Первісна вартість основних фондів, тис. грн
2984
3002
1100
1100
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
788
756
73
69
Знос основних фондів, %
73,6
74,9
93,4
93,4
Чистий прибуток, тис. грн
-14
-274
-417
320
Прострочена заборгованість з виплати заробітної
–
–
–
–
плати, тис. грн
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
–
–
–
–
Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн
–
–
–
–
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрнафтопродукт»
За 2014 р. За 2015 р. За 2016 р. За І півріччя 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
978
1028
2502
1594
Балансовий прибуток, тис. грн
-14
-274
-222
320
Дебіторська заборгованість, тис. грн
1892
2067
2155
2951
Кредиторська , тис. грн
2239
2263
3441
2572
Рентабельність, %
–
–
–
–
Вартість активів, тис. грн
27187
27156
62312
62308
Вартість власного капіталу, тис. грн
26565
26291
61260
61580
Величина чистого прибутку, тис. грн
-14
-274
-417
320
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
врегулювання питання щодо забезпечення погашення простроченої заборгованості товариства перед Державним бюджетом України за Угодою про умови,
порядок та забезпечення розрахунків за акредитивом від 12 серпня 1996 року № 7
із додатком від 20 листопада 1997 року № 1, що були укладені між Державним
експортно-імпортним банком України та АХК «Укрнафтопродукт», та штрафних
санкцій, нарахованих на вказану заборгованість;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
підвищення якості наявних видів послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої
статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести
місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета
акцій на рахунку Фонду в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариством щодо охорони навколишнього природного
середовища;
проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до Державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252 (зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укр
нафтопродукт» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями
об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 5 683 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
5 683 000,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Receiver: The State Property Fund of
Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street,
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 2520601003277
Bank of Receiver: Joint-Stock company
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна
Purpose of payment: tender guarantee
гарантія для участі у конкурсі з повторного for participation in the auction for the secпродажу пакета акцій приватного акціонер- ond sale of the stake of Private Joint Stock
ного товариства «Укрнафтопродукт»
Company «Ukrnaftoprodukt»
Реєстраційний
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
внесок у сумі
України
Ukraine
340,00 гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
(за курсом Націо
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
нального банку Укра- Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
їни на день сплати Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of Receiver: Joint-Stock company
реєстраційного
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
внеску)
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for
Призначення платежу: як реєстраційний
внесок для участі у конкурсі з повторного participation in the auction for the second
продажу пакета акцій приватного акціонер- sale of the stake of Private Joint Stock
Company «Ukrnaftoprodukt»
ного товариства «Укрнафтопродукт»
Конкурсна гарантія у сумі 5 683
000,00 гривень
(за курсом Націо
нального банку України на день сплати
конкурсної гарантії)

Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Україна
МФО 322313

Продовження рубрики на стор. 2
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Продовження. Початок рубрики на стор. 1

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 5 683 000,00 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації,
назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності групи А
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80
грн, у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн. ПДВ – 433 055,80 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25 983,35 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40
грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн. ПДВ – 226 607,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13 596,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 135 964,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за
місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2 в будівлі майстерні літ. Б
та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2 в будівлі виробничого цеху літ. Г.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робітнича, 32.

11 вересня 2017 року

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 27 вересня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 2
жовтня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 4 жовтня 2017 року подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу завершується 4 жовтня 2017 року о 17.30.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 511, час приймання: щодня з 9.00 до 17.30, по п’ятницях – з
9.00 до 16.00, у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.30.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 12 жовтня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Укрнафтопродукт» буде проведено 12 жовтня 2017 року об
11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: бульвар Верховної Ради, 34,
м. Київ, 02094. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного
продажу Департаменту продажу Фонду державного майна України (к. 614), щодня
з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПрАТ «Укрнафтопродукт»: вартість активів – 2 276,6 тис. євро, обсяг реалізації
товарів – 88,03 тис. євро.
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», у
об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не
виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Укрнафтопродукт», або
не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю
цього товариства, суми еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не
потребувати дозволу Антимонопольного комітету.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Відомості про об’єкт: приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2, розташоване в
одноповерховій будівлі майстерні літ. Б, 1962 року побудови та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2, розташоване в одноповерховій будівлі виробничого
цеху літ. Г, 1965 року побудови, потребують ремонту.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 22 695,00 грн, ПДВ – 4 539,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 27 234,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу об’єкта та
після сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 272,34 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 723,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.09.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб.24, тел.(0432) 67-26-08, час роботи з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 172 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 206 400,00 грн. ПДВ:
34 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 20 640,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 20 640,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 3 жовтня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 вересня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із
земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га.
Кадастровий номер 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 65 333,00 грн, у т. ч: вартість
будівлі магазину – 58 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 6 941,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 78 399,60
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 70 070,40 грн, вартість земельної ділянки –
8 329,20 грн. ПДВ – 13 066,60 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін
за актом передачі; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням
відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили
проект відведення земельної ділянки.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 784,00 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 7 839,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.09.2017 року включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.10.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) –10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2-х календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у
3 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в
плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна
площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та допоміжної
(підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога цементна.
Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи дерев’яні. Внутрішні
інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки,
яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика», що не відбувся
Призначений на 31 серпня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
(код за ЄДРПОУ 14309988), яке знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1,
смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 26.07.2017 № 58 (1078), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту від
потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний перший поверх з плитами
перекриття, з частковими внутрішніми перегородками, вікна, двері демонтовані.
Будувалась будівля як двоповерхова, І групи капітальності, у 1970 році. Другий поверх та прибудова першого поверху демонтовані. Опорядження приміщень в незадовільному стані: підлога відсутня (демонтована); стіни відсутні (демонтовані);
основна маса перегородок (внутрішніх) демонтована, в деяких пробиті наскрізні
прорізи від колишньої системи вентиляції; стеля відсутня (демонтована); прорізи: вікна і двері відсутні; вимощення відсутнє; інженерні мережі відсутні. Фізичний
знос – 78 %. Технічний стан – ветхий.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації знаходиться на земельній
ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 287 500,00 грн,
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 345 000,00 грн. ПДВ:
57 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 34 500,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34500,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 03 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 вересня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим покриттям для
автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – шифер,
підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні, внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні комунікації – автономне опалення,
електропостачання в неробочому стані. Дата будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т.ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
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Кінцевий термін приймання заяв – 28 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 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.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришіння і осипання
цегли. Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях
становлять 27 х 24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного
перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і
осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 455,00 грн. ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 13 жовтня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 9 жовтня 2017 р. до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592 (зі змінами).
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 ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної форми власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 рік.
Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4.
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу ФБС
24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна цегла
під розшивку швів, перегородки цегляні неоштукатурені, дверні та віконні перемички –
з/б, перекриття – з/б, плити розмірами 6,0 x 1,2 м, дах двоскатний, покрівля з азбо

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: їдальня-магазин з обладнанням (разом із земель
ною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17.
Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна,16).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан
незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять
господарські будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
22,0 м2 та погріб загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35362 (1976
р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний
стан обладнання незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.
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Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об’єкт: автомобіль: реєстраційний № 29713 КА; рік випуску –
1995; дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан – В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса: 1 460 кг;
об’єм двигуна: 1 600; пробіг: 700000 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року
не експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження
корозією; покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону –
значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові
КТЗ відновлювалися ремонтом (три і більше складових кузова), пошкодження
корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування;
електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та барабанів,
проведення ремонту гідравлічних систем). Транспортний засіб несправний, не на
ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна, протекторів, капремонту ходової
частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист»: реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993; дата
реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер шасі
(кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопідйомність: 300 кг; техогляд:
2007 рік. Кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних ділянках;
рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори зношені,
потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби на значних ділянках; крила уражені корозією, мають деформацію). Транспортний засіб
несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 26403,39 грн.
ПДВ – 4 400,56 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) сплачує організатору – Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» за проведення аукціону винагороду у розмірі
1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та ко-

шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 2 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 28 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на веб-сайті організатора аукціону: utsb.kiev.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 (Воровского), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00, з
дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з
9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

цементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві без огородження,
оздоблення внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна стяжка; двері, вікна відсутні.
Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн, ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський район, Львівська область.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва: завершення будівництва
протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу
зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до
моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 13 жовтня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 9 жовтня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 29 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2 м. Фундамент залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передавання; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою 3- поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у
1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності –
30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 502 100,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн, у т. ч. ПДВ –
300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУвід 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 29 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, кадастровий № 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єктів –
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00. ПДВ – 12 011,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 72 070,80 грн,
у т. ч.: об’єктів – 30 608,40 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га – 41
462,40 грн з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: без збереження профілю діяльності;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку
в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати
земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності
самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 7 207,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 23 жовтня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні 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 в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).

СУМСЬКА область
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Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел.(0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на конкурсі з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної власності –
бази відпочинку «Дорожник»
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59.
Балансоутримувач: ПАТ «Південьзахідшляхбуд», адреса: 21036, м. Вінниця,
вул. 40-річчя Перемоги, 27; код за ЄДРПОУ 03449841. Постановою господарського
суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнаний банкрутом, триває процедура ліквідації.
Відомості про об’єкт приватизації: база відпочинку недіюча. До складу бази
відпочинку «Дорожник» входять 7 будиночків типу «Колиба», будівля їдальні, вагончик, ємності на 10 м3 та 12 м3, естакада для ємності; будівля. Майно перебуває

в зношеному стані, непридатному для подальшої експлуатації без проведення
капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,33 га; цільове призначення: землі
рекреаційного призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 750 830,00 грн (сімсот п’ятдесят
тисяч вісімсот тридцять грн). ПДВ – 150 166,00 грн (сто п’ятдесят тисяч сто шістдесят шість грн).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 900 996,00 грн (дев’ятсот
тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн).
Умови продажу об’єкта:
здійснення та завершення ремонту об’єкта для приведення його у стан, придатний до експлуатації як бази відпочинку, не пізніше ніж через два роки з моменту
переходу права власності; відновлення функціонування об’єкта як бази відпочинку,
що розрахована не менше ніж на 16 відпочиваючих, не пізніше ніж у перший курортний сезон, який настане через два роки з моменту переходу права власності;
збереження профілю діяльності та забезпечення функціонування об’єкта як бази
відпочинку не менш як три роки; створення протягом двох років з моменту переходу
права власності не менше 5 нових робочих місць; дотримання під час експлуатації
об’єкта виконання санітарних, протипожежних, екологічних норм; питання відведення земельної ділянки вирішуватиметься покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством України.

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 за №772 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 90 099,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 6 жовтня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.
Останній день приймання заяв – 28 вересня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати за тел.: 731-40-43, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00. п’ятниця – з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, каб. 1113.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область

ПОЛТАВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення 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 земле
устрою 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  – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної
площею 10,1 м2 (літ. А), під’їзна та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП),
автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2
(літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2) за адресою: 11055, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Балансоутримувач відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,12 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.08.2017
№ 1354 «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 – 2 жовтня 2017 року до
18.00.
Конкурс буде проведено 10 жовтня 2017 року об 11.00 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 Полтавській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (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 із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення
відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів, у складі:
нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки – 0,1706
(лист Лучківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області від
05.07.2017 № 173/02-21) .
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; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із земле
устрою» 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, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
документи, 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; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 29.09.2017 включно.
Конкурс відбудеться 04.10.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину.

Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012, Рішення сесії Краснопільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
Конкурс відбудеться 13.10.2017 о 13.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 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.
Останній день подання конкурсної документації – 05.10.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімната 9).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт
щодо підготовки до продажу об’єктів приватизації, з метою формування
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
(проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці), що відбувся 05.09.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», за адресою: 24714, Вінницька
обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ
«Сад України». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,09 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2, за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський
р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Сад України» та перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,06 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Ж – їдальня загальною площею 355,12 м2, за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, що перебуває на балансі ПАТ «Могилів-Подільський консервний
завод». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0406 га.
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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 ВІННИЦЬКІЙ 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 Державна служба ста- 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100,
Нерухоме майно – господар–
Вінницька обл., Немирівський р-н,
60,8
85 242,00
2 роки
Розміщення складських
тистики України
ська будівля (літ. Б)
м. Немирів, пров. Некрасова, 6
приміщень
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, частини приміщень №2 (53,52 м2) і № 11 (81,91 м2) та приміщення № 3 (1,3 м2), № 4
Інформація відсутня м. Львів, вул. Під
148,33
690 100,00
2 роки 364 дні
розміщення обладнання для виробництва та постачання
науки України
вул. Під Голоском, 19, тел. (032) 242-23-40
Голоском, 21
станом на 31.05.2017
теплової енергії (інше використання)
(1,1 м2), № 5 (2,3 м2), № 6 (8,2 м2) на першому поверсі Котельні літ. «В-2»
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(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
02071180, НТУ «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Бетонний майданчик для господар–
м. Харків, вул. ПушРозміщення торговельного об’єкта громадського харчування (кафе, яке
100,0
345 000,00
1 рік
тел. (057) 707-66-00, 707-66-01
ських потреб, інв. № 10133000122
кінська, 79
не здійснює продаж товарів підакцизної групи)
02071151, Харківський національний університет міського
Приміщення їдальні – кімн. № 68, 69, 70
–
м. Харків,
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксегосподарства імені О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Ре- на 1-му поверсі 4-поверхової нежитлової
вул. Самсоніврокопіювання документів (36,60 м2 у кімн. № 70) та розміщення обладнання
65,6
263 200,00
1 рік
волюції, 12, (057) 706-15-37, 706-15-54
будівлі, літ. А-2-3-4, інв. № 01030001
ська, 36
з виготовлення шевронів для навчальних закладів (29,00 м2 у кімн. № 68, 69)
3 Міністерство освіти 38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, Нежитлове приміщення – кімн. № 8
38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків,
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт
і науки України
м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 248-85-78,
на 1-му поверсі одноповерхової будівлі
вул. Полтавський
автомобілів
57,6
201 500,00
1 рік
248-85-97
гаражних боксів, інв. № 80285, літ. Х-1
шлях, 188а
4 Міністерство освіти 38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, Нежитлове приміщення – кімн. № 64 на 38855349.4.ХФРЦЧА015 м. Харків,
Розміщення офіса
і науки України
м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. (044) 248-85-78,
2-му поверсі 3-поверхової адміністративвул. Полтавський
13,3
69 100,00
1 рік
248-85-97
ної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3
шлях, 188а
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний,
1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшла заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
електромережа рибницьких ставів,
25592421.83. ААЕЖАЖ682 Біля с. Софіївка Білозерського району
Риборозведення
–
42 844,00
2 роки 11 місяців
господарства України
04050, тел. (044) 486-07-91
інв. номер 70027
Херсонської області
та рибовідтворення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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 ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне
00993343, Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове
Група інвентарних об’єктів, у складі: дерево00993343.8.АААДГЕ599; вул. Привокзальна, 5,
2 127,8
509 736,00
2 роки 11 місяців
Проведення виробничої діяльності (виготовлення
2
2
агентство лісових господарство, вул. Шевченка, 2, смт Ярмолинці, Хмельницька обробний цех – 1 261,5 м ; котельня – 262,9 м ; 00993343.8.АААДГЕ600; с. Лісоводи, Городоцький
пеллет) на площі 1 524,4 м2 та зберігання сироресурсів України обл., 32100 тел. (0382) 2-12-74
00993343.8.НТЮУУД589 р-н, Хмельницька обл.
асфальтований майданчик – 603,4 м2
вини та готової продукції на площі 603,4 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

11 вересня 2017 року

№ 71 (1091)
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу управБалансоутримувач
з/п
ління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і 02125622, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульв. Частина приміщення четвертого поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
167,8
694 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійних
науки України
Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаська обл., тел. (0472) 35-44-63
бізнес-інноваційного центру
м. Черкаси
організацій
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу управБалансоутримувач
з/п
ління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і 02549032, Вище професійне художнє училище № 5, м. Чернівці, вбудоване приміщення (1-6) в будівлі
–
м. Чернівці, вул. Дон66,7
201 177,00
1 рік
інше використання нерухомого майна (розмінауки України
58001, м. Чернівці, вул. Тобілевича, 1, тел. (0372) 55-37- 54
навчально-виробничих майстерень (літ. А)
басівська, 1ч
щення майстерні з виготовлення меблів)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місце знаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство аграрної 00375332, Державне підприємство «Шабалинівський спиртовий
Будівля прохідної; будівля вагової; будівля
–
Чернігівська обл., Борзнян- 35,8; 11,1; 1 024,0; 10 310,42; 3 056,95; 218 273,68; 28 740,00;
2 роки 364 дні
для зберігання, складування та
політики та продо- завод», 16433, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Іванівка,
зерноскладу; будівля котельні; будівля
ський р-н, с. Велика Доч,
95,8; 185,5
46 412,11
перевантаження власної продукції
вольства України
вул. Заводська, 1, тел. (04653) 3-40-56
приймання і відпустки спирту
вул. Привокзальна, 7а
на залізничний транспорт
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 Фонду
державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза максимально можлипломісцезнаходження
мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
ща, м2
1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Воло- Нерухоме майно – частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Ломоносова, 39
9,4
119 980,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійі науки України
димирська, 64, тел. (044) 239-32-94
щення 1-го поверху будівлі гуртожитку № 13
станом на 30.06.2017
снює побутове обслуговування населення
2 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Нерухоме майно – частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Академіка Янге4,0
49 700,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійі науки України
Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел./факс 204-82-82, 204-97-88
щення 1-го поверху будівлі гуртожитку № 9
ля, 16/2
станом на 30.06.2017
снює побутове обслуговування населення
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».
№ Назва органу управз/п
ління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного нерухомого майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно – частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 2500 тис. м2 (реєстровий номер
14310862.22.КДСЕАЧ138) за адресою: Київська область, Іванківський р-н,
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В».
Балансоутримувач – ДСП «Чорнобильська АЕС».
Орган управління – Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки майна
на 31.03.2017 становить 6 616 666,67 грн (шість мільйонів шістсот шістнадцять
тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.) без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 2017
року становить 12 909,30 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються особи, щодо яких застосовуються
санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента
України від 15 травня 2017 року № 133/2017.
2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день проведення торгів, є початковою орендною платою
(за базовий місяць).
3. Мета використання: розміщення (будівництво та експлуатація) фотоелектричної сонячної електростанції потужністю до 100 МВт.
4. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати. Завдаток стягується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди, який вноситься
в рахунок плати за останній місяць оренди.
5. Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів
орендодавцю та балансоутримувачу.
6. Строк оренди: 49 років.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Орендар несе відповідальність за дотриманням загальних правил техніки безпеки при будівництві та промисловій експлуатації об’єкта, правил пожежної безпеки,
санітарії, екологічних норм, правил експлуатації мереж енергопостачання.
10. При проведенні робіт орендар зобов’язаний дотримуватись вимог законодавства України і НТД у сфері радіаційної безпеки, захисту людини та оточуючого
природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.
11. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане.
12. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його

Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: будівлі і споруди комплексу «Виробничо-опалювальної котельні» (інв. № 272), а саме: головний корпус виробничо-опалювальної котельні з укриттям для димососів без просторового
решітчастого каркасу (несучої башти) димової труби площею 5 003,9 м2, склад
хімічних реагентів площею 319,1 м2, будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції пожежогасіння площею 249,0 м2, мазутонасосна площею 427,7 м2,
холодний склад матеріалів площею 482,4 м2, ємності об’ємом 5 000 м3 – 2 од., ємності об’ємом 1 000 м3 – 2 од., ємності об’ємом 400 м3 – 2 од., ємності об’ємом 200
м3 – 2 од., ємності об’ємом 160 м3 – 1 од., ємності об’ємом 40 м3 – 1 од., ємності
об’ємом 25 м3 – 4 од., ємності об’ємом 10 м3 – 1 од., що знаходяться за адресою:
Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «Г».
Балансоутримувач: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».
Орган управління: Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 30.04.2017 становить 9 995 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробництва електричної
енергії – об’єкта генерації (теплової електростанції, що працює на біопаливі).
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додаткА 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 124 948,75 грн
(базовий місяць розрахунку – квітень 2017 року).
Строк оренди: 30 (тридцять) років
Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,

в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно та
(або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.
13. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди.
14. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних та інших видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
15. Невід’ємні поліпшення орендованого майна залишаються власністю держави. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем
за період оренди, не підлягає компенсації.
16. Суборенда орендованого майна допускається лише за письмовою згодою
балансоутримувача, органу управління державного майна та орендодавця.
17. Наявність у суб’єкта господарювання (або його засновників) певного виду
економічної діяльності, який повинен відповідати меті оренди (відповідний КВЕД:
35.11 «Виробництво електроенергії», 42.22 «Будівництво споруд електропостачання
та телекомунікацій» у реєстраційних документах потенційного орендаря).
18. Наявність в орендаря або його засновників досвіду роботи у сфері, що відповідає меті оренди (довідка в довільній формі).
19. До початку експлуатації об’єкта оренди орендар повинен оформити спеціальний дозвіл на право провадження підприємствами та організаціями діяльності
на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.
20. Орендар зобов’язаний надати документи, що свідчать про фінансову стабільність орендаря (завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік та довідку, що стосовно претендента не порушено справу про банкрутство)
або про фінансову підтримку профільним інвестором проекту (офіційний документ
за підписом уповноваженої особи інвестора).
21. Право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу управління
майном здійснювати контроль наявності, стану, напрямів та ефективності використання орендованого майна та виконання орендарем інших умов договору оренди.
22. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення об’єкта оренди,
здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця,
які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають.
23.Орендоване майно не може бути приватизоване або відчужене у інший спосіб.
24. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше ніж три стартові орендні плати, які мають бути перераховані на рахунок Фонду
державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, № 37316021000058, банк:
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди.
При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску
зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (70 % – до
державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутримувача ДСП «Чорнобильска
АЕС»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу
на рахунки, вказані учасниками конкурсу.
25. Непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного
нерухомого майна або непідписання договору оренди нерухомого державного
майна відповідно будуть розцінюватись орендодавцем як відмова від їх підписання.
При цьому, кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають
та зараховуються в рахунок доходу Державного бюджету України.
26. Здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок коштів орендаря.
27. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).

28. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто
переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору
оренди протягом наступного робочого дня особисто повертає підписаний проект
договору та протягом дня повернення проекту договору забезпечує здійснення
нотаріального посвідчення договору оренди.
29. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів Фонду державного
майна України від 09 серпня 2007 р. № 1329, від 05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2007 року за № 980/14247.
30. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати.
31. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних
осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідних орган державної фіскальної служби і мають відмітку у
паспорті) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності);
інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) якщо учасник є фізичною особою: 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.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються з 11.09.2017 до
18.09.2017 включно.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Фонду державного майна України у конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України з 9.00 до 18.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено у приміщенні Фонду державного майна України 22 вересня 2017 року об 11.00 в кімнаті 304 за адресою: вул. Генерала
Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області,
реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 614. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Розмір орендної плати за договором буде визначений за результатами конкурсу. На період чинності постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2016 року № 912 «Деякі питання стимулювання розвитку зони відчуження та зони
безумовного (обов’язкового) відселення» (далі – Постанова) до орендної ставки
(стартового розміру орендної плати) за використання державного майна, розташованого в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення, застосовується коефіцієнт 0,15.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
5. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
6. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому потрійної запропонованої ним суми місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
7. Забезпечення переможцем конкурсу покриття теплових навантажень
об’єкта оренди.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу

в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail); відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з
9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Інформація про об’єкт оренди
Теплиці (інв. № 0031) площею 295,3 м2 та теплиці (інв. № 0054) площею 375,1 м2, розташовані на території пансіонату «Сокіл», за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне шосе, 28-й км

Балансо
Переможець
утримувач
конкурсу
ДП «Антонов» Крупчак Володи(ідент. код
мир Ярославович
14307529)
(2121322875)

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.09.2017

м. Київ

№ 1420

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», враховуючи лист
Міністерства юстиції України від 15 червня 2016 року № 6416-0-4-16/8.1 та з метою
вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
1. Включити до додатка 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу
в 2017 році», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 20 січня
2017 року № 71 (зі змінами), такі позиції:
00846369
22858679
05390655

ПАТ «Племзавод «Колос»
ПрАТ «Укрхудожпром»
СТОВ «Канівський інкубатор»

2237289
2455225,5
470000

№ 71 (1091)

25
45,83
15,03

В
В
Е

Іноземнe
«ИНТЕРПРИБОРСЕРВІС» ТОВ
14100
18,4
Е
(Республіка Болгарія)
(іноземна валюта – лв)
Іноземнe
Державна риболовецька компа50000
100
Е
(Британські Віргінські острови)
нія «Fishing Сompany S.A.»
(іноземна валюта – дол. США )
2. Внести зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню
на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах» до наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017
року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на
продаж в 2017 році» (із змінами), виклавши розділ «Грудень» в новій редакції:

25594064
21519858

ГРУДЕНЬ
АУКЦІОН
ЦА ФДМУ
ПАТ «Науково-виробничий концерн «Наука»
5920,387
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. КИЄВУ
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800

46,449
30

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СТОВ «Канівський інкубатор»
470
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22858679
ПрАТ «Укрхудожпром»
2455,2255
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00846369
ПАТ «Племзавод «Колос»
2237,289
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО М. КИЄВУ
02308021
ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650
ВАТ «Тернопільське об'єднання «Текстерно»
48709,52
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
05390655

В. о. Голови Фонду

15,03

45,83
25
26,31
25

Д. ПАРФЕНЕНКО
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6
КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

11 вересня 2017 року

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид
вартості

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

Замовник

Ринкова

30.09.17

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 29,
ТзОВ «Клас- РВ ФДМУ по
31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 за адреРезорт»
Київській обсою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебуваласті
ють на балансі КСП «Нова Україна»

30.09.17

Ринкова
Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова
Ринкова
Ринкова

30.09.17
30.09.17
30.09.17

Ринкова

31.08.17 31.08.17 31.08.17 31.08.17 31.08.17

2 Приміщення площею 25,5 м2 старої будівлі залізничників по з/п Тара
ФОП Прий РВ ФДМУ по
сівка за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівмачук Роман Київській обка, вул. Шевченка, 2-«З», що перебуває на балансі Регіональної філії
Іванович
ласті
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
3 Нежитлові приміщення площею 72,0 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Київ- РВ ФДМУ по
обл., м. Тараща, вул. Шевченка, 37, що перебувають на балансі
фарм»
Київській обПАТ «Укрпошта»
ласті
4 Нежитлові приміщення площею 60,0 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Київ- РВ ФДМУ по
обл., м. Сквира, вул. Ювілейна, 17, що перебувають на балансі
фарм»
Київській обПАТ «Укрпошта»
ласті
2
5 Нежитлове приміщення № 25 площею 22,9 м на 1-му поверсі
ТОВ «Юніф- РВ ФДМУ по
вантажного термінала за адресою: Київська обл., Бориспіль, аерейт»
Київській обропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
ласті
2
6 Нежитлові приміщення площею 186,0 м за адресою: Київська
ФОП Яніць- РВ ФДМУ по
обл., Васильківський р-н, с. Варовичі, вул. Леніна, 1/1, що перека А. В.
Київській оббувають на балансі ПП «Агрофірма «Данилівська»
ласті
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Нежитлові приміщення в будівлі ательє літ. А-ІІ площею 775,8 м2 та
ТОВ «Мігно- РВ ФДМУ по
павільйон літ. Б-І площею 41,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бонетте»
Київській обриспіль, Соцмістечко 188, що перебувають на балансі Дирекції «Дім
ласті
побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс»
2
8 Нерухоме державне майно загальною площею 1 502,0 м , а саме:
ТОВ «Агро- РВ ФДМУ по
приміщення ангара площею 522,0 м2, асфальтована площадка
будінвест
Київській обплощею 980,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський раКомпані»
ласті
йон, с. Артемівка, вул. Гетьмана І. Сулими, 18, що перебуває на
балансі ДП «Агроспецсервіс»
9 Нежитлові приміщення – частина надбудови 2 5-поверхових наФОП Костик РВ ФДМУ по
вчальних корпусів площею134,5 м2 за адресою: Київська обл.,
Г. В.
Київській обм. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі
ласті
Університету Державної фіскальної служби України.
10 Приміщення № 168 та частина приміщення № 226 площею
ПАТ «МАРФІН РВ ФДМУ по
13,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адреБАНК»
Київській обсою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебувають на
ласті
балансі ДП МА «Бориспіль»
11 Приміщення № 58 площею 39,3 м2 та приміщення № 61 площею
ФОП Щасли- РВ ФДМУ по
15,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмарва Катерина Київській обкова, 4, що перебувають на балансі Філії – Центральної дитячоВолодими- ласті
юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла
рівна
Церква Київської області Центрального спортивного комплексу
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України
12 Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) площею 4,0 м2
ПрАТ «ВФ
РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на
Україна»
Київській оббалансі ДП МА «Бориспіль»
ласті
13 Частина приміщення площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирВідділення
РВ ФДМУ по
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аероКиївський РЦ Київській обпорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
ПАТ «ПУМБ» ласті
14 Частина юридичного корпусу (1-й поверх) площею 98,64 м2
ФОП Букаєв РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,
Д. В.
Київській общо перебуває на балансі Університету Державної фіскальної
ласті
служби України
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
15 Майданчик площею 22,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
16 Майданчик площею 28,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
2
17 Майданчик площею 31,0 м за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
Спеціальна

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н (кадастровий номер
6310136300:14:008:0185). 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)
760-70-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0066 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «Ж-1». Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 183 375,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 03.07.2017). 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 01.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі 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 бу-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення холу площею 3,0 м2
у напівпідвальному поверсі учбового корпусу № 2 (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 44. Балансоутримувач: Житомирський
державний технологічний університет (м. Житомирська, вул. Чуднівська, 103). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сколозуб Г. О.
 Об’єкт оцінки № 2: гідротехнічні споруди нагульного ставу площею 137,3 га.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Сущанка Попільнянського р-ну Житомирської обл. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Васильєв А. В.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина гаражного боксу загальною площею
191,45 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська», 02542018. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84331, Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Колективне підприємство «ІНТЕРВІТРАЖСЕРВІС».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 128,7 м2 першого поверху будівлі навчально-виробничих майстерень (літ. Б-1). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, б. 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ФОП Штереб В. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року») повідомляємо, що очікувана 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 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.

ЖИТОМИРСЬКА область

30.09.17

ДОНЕЦЬКА область

дуть 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); копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація 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 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.
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та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, комплексу будівель
та споруд – 10,7 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: за № 1 –
нерухоме майно – частини будівель, приміщення; за № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі (виробничого призначення); за № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі
(виробничого призначення); за № 4 – нерухоме майно – окремі будівлі (виробничого призначення); за № 5 – нерухоме майно – частини будівель, приміщення; за
№ 6 – нерухоме майно – комплекс будівель та споруд.
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 необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській
області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні
до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудинку площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: 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: 0,9986 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, Київський майдан,
4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних
та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
5 801 466,56 грн станом на 13.02.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ДП «Сервісно-видавничий центр».
 2. Назва об’єкта оцінки: реммайстерня Д-2 площею 194,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ратнівське лісомисливське господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична,
31. 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: 85 804,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: смт Ратне, вул. Гранична, 31. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінбудинку та господарських
будівель. 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): на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ДП «Вітаут».
 3. Назва об’єкта оцінки: котельня Р-2 площею 604,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ратнівське лісомисливське господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: 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: 85 804,0 м2
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: смт Ратне, вул. Гранична, 31. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування адмінбудинку та господарських будівель. 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): на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ДП «Вітаут».
 4. Назва об’єкта оцінки: овочесховище Ж-1 площею 691, 7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ратнівське лісомисливське господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична, 31.
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: 85 804,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: смт Ратне, вул. Гранична, 31. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінбудинку та господарських
будівель. 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): на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ДП «Вітаут».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку
площею 22,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівський
технічний коледж ЛНТУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл.,
м. Любешів, вул. Брестська, 5. 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: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Любешів, вул. Брестська, 5. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування будівель та споруд Любешівського технічного
коледжу. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 03.02.2017: 9 436 009,94 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Клямар І. М.
 6. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: сховище, у тому числі
котельня з димовою трубою (літер Б-1) загальною площею 1 211,3 м2, насосна станція (літер Х-1) загальною площею 7,9 м2, командний пункт (літер Ч-1)
загальною площею 303,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44804, Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження 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: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: Турійський р-н,
с. Городилець, вул. Військова, 7. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – МФ «НАШЕ МАЙБУТНЄ».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
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18 Майданчик площею 32,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а

30.09.17 30.09.17 30.09.17 30.09.17 30.09.17 30.09.17 30.09.17 Дата оцінки
Вид
Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова
вартості

Продовження таблиці

Платник

Замовник

ТОВ «Бровар- ТОВ «Броварський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
19 Майданчик площею 32,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
2
20 Майданчик площею 39,0 м за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
2
21 Майданчик площею 46,0 м за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
22 Майданчик площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
23 Майданчик площею 24,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
24 Майданчик площею 60,0 м2 за адресою: Київська обл., м. БроваТОВ «Бровар- ТОВ «Броварри, вул. Сергія Москаленка, 26а
ський опто- ський оптовий
вий ринок» ринок»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 05.10.2017 об 11.00 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 приміщення площею 3,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 5 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування
балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шевченка, 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 станом на 22.08.2017, тис. грн: 1,35257.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки:
3,27 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ комерційний банк
«Правекс-Банк» (тел. (0522) 36-66-83, (066) 666-09-91, Сергій).
 2. Назва об’єкта оцінки: бокс для автомобілів площею 180,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), с. Гірниче, вул. Лінія
5, будинок 26, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 46 КП
«Кіровгеологія». Найменування балансоутримувача: Пошуково-зйомочна експедиція
№ 46 КП «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), с. Гірниче, вул. Лінія 5, будинок 26. 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: 3,480. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Площа земельної ділянки: 216,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), с. Гірниче, вул. Лінія 5, будинок 26. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Слюта Віталій Дмитрович (тел. (099) 376-44-90).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.03.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами є будівлі 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 25.09.2017 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 29 вересня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – головний
виробничий корпус. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній, об’єкт повертається у державну власність. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3. Мета
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки об’єкта, що повертається у державну власність за рішенням суду. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14
(відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. 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: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
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ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 4 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, 11, 12, 12а, 17,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 загальною площею 146,6 м2 на першому поверсі
в будівлі їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском,
21. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 21. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Куницька Ірина Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною площею
56,2 м2 в одноповерховій будівлі складу літ. «Р-1». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кривка Василь Олексійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний
університет України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП Котик Дем’ян Васильович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 4,0 м2,
а саме: частина нежитлового приміщення № 2 (вестибуль) площею 2,0 м2
на першому поверсі та частина нежитлового приміщення № 216 (вестибуль)
на четвертому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 61. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, просп. Чорновола, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Котик Дем’ян Васильович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
1 503,2 м2 у спорудах, а саме: в споруді № 7 площею 30,0 м2, у споруді
№ 8 площею 30,0 м2, у споруді № 18 площею 900,0 м2, у споруді № 26 площею 543,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Конюшинна, 24.
Балансоутримувач: ДП «Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Транспортна компанія «Пустомитівський АБЗ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин та 4 400,00 грн – для окремо розташованих будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі студентського гуртожитку № 2 загальною площею 455,6 м2 (позиції: тамбур (118-1) – 2,7 м2, хол (118-2) – 44,2 м2, роздягальня (118-3) – 15,3 м2,
умивальник (118-4) – 10,4 м2, туалет (118-5) – 2,7 м2, туалет (118-6) – 2,5 м2, зал
(118-7) – 179,5 м2, кабінет (118-8) – 32,6 м2, кухня (118-9) – 132,5 м2, мийка (118-10) –
15,8 м2, мийка (118-11) – 17,4 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 7, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Сенів Юрій Ігорович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.07.2017: 386 267,56 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним покриттям
146,8 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Саната Т». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017: 2 849,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудинку
площею 3,7 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру ВМС в
Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Об’їзна, 1 с. Угринь,
Чортківський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 01.07.2017: 343,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; об’єктами
подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – площадки, майданчики з
твердим покриттям; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної
та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

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
 Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – «Козловий кран К-А-5-12
(інв. № 575)» за адресою: Карантинний острів, 1, м. Херсон, що перебуває на балансі
ТОВ «Столична судноплавна компанія». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 01.09.2017 № 339) . Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
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’єкта
приватизації – 5,1 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 10 днів для об’єкта приватизації); 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства «Золотоніський лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Січова, 22, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ
Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор». Дата оцінки: 31.08.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.» та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищує: цілісні
майнові комплекси – 28 200,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 19 вересня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 25 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 28,96 грн станом на 31.07.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки:
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового приміщення холу (1-1)
першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А-ІІІ) площею 2,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Садова,
5. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 1 243,11 грн станом на 31.07.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,8969 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Садова, 5. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів
освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 9 090 082,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки,
орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення підвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 84,8 м2 та приміщення першого поверху будівлі їдальні (літ. Б) загальною площею 337,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Вижницький коледж прикладного мистецтва
ім. В. Ю. Шкрібляка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д. Загули, 1а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 2 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 185 701,12 грн станом
на 30.06.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0951 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д. Загули, 1а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудовані підвальні приміщення будівлі навчального корпусу № 15 з прибудовою (літ. А) загальною площею 51,30 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 41. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-

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

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Додаток
до наказу ФДМУ
від 05. 05. 2017 № 707

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Бакум Валерій Іванович

4997

04.12.2006

2
3
4
5
6

Борисова Тетяна Олександрівна
Боронін Владислав Іванович
Буратевич Оксана Іванівна
Бурій Володимир Віталійович
Гавриленко Анна Петрівна

2924
11244
7335
1810
7628

30.05.2005
22.10.2013
13.03.2009
12.08.2002
22.10.2004

7 Губерський Максим Олександрович

4803

28.07.2006

8 Деща Юрій Володимирович
9 Козій Максим Олександрович

7276
9156

13.02.2009
06.04.2012

10 Матросов Олександр Васильович

2270

10.02.2005

11 Несен Михайло Васильович
12 Онікейчук Наталія Павлівна

713
106

03.11.2003
05.05.2015

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 4270
МФ № 223
№ 1292
МФ № 483
МФ № 6597
№ 4264
МФ № 6251
МФ № 103
МФ № 794
МФ № 1447
ОЗ № 119
МФ № 6637
МФ № 8195
№ 1031
МФ № 2017
МФ № 285
МФ № 11

дата видачі
15.04.2006
24.05.2003
03.04.1999
19.07.2003
13.12.2008
09.06.2000
19.07.2008
12.04.2003
20.12.2003
03.07.2004
20.12.2003
20.12.2008
25.02.2012
01.06.2001
02.10.2004
24.05.2003
04.04.2015

14 Петров Станіслав Володимирович

87

25.04.2017

15 Платонов Борис Олексійович

8470

21.10.2010

м. Ужгород
м. Київ
м. Київ
м. Черкаси
Київська обл.

16 Рибак Ігор Васильович

5002

04.12.2006

17
18
19
20
21
22
23

9839
1824
10909
110
11251
7476
5767

21.05.2013
12.08.2002
10.10.2013
07.05.2015
22.10.2013
06.05.2009
09.08.2007

м. Київ
м. Київ
Київська обл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бабій Роман Миколайович
Бажутін Сергій Сергійович
Береговий Андрій Олегович
Брунько Юлія Ігорівна
Власюк Віталій Анатолійович
Герасимюк Валерій Ананійович
Гончаров Ігор Володимирович
Губерський Максим Олександрович
Гудіменко Віктор Володимирович
Гучко Олена Володимирівна
Дудка Олександр Вікторович
Єнєкова Марія Іванівна
Єфименко Олександр Юрійович
Жданок Ірина Ігорівна

Свідоцтво про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
137
27.05.2015
8331
29.07.2010
157
31.07.2015
127
25.05.2015
6103
21.12.2007
1716
03.11.2004
141
08.06.2015
4803
28.07.2006
4277
30.12.2005
2127
26.01.2005
129
25.05.2015
128
25.05.2015
7532
10.06.2009
174
07.08.2015

м. Донецьк
Черкаська обл.
м. Чернігів

15 Жилін Андрій Олегович

107

05.05.2015

16 Іванов Станіслав Володимирович

1740

05.11.2004

17 Кізенко Володимир Васильович

3105

17.06.2005

18 Клепак Лідія Ігорівна

9559

18.12.2012

19 Коваленко Роман Петрович

9302

30.05.2012

20 Козак Валентина Володимирівна
21 Коцелко Людмила Василівна

5386
780

30.03.2007
07.11.2003

22 Кравців Тарас Михайлович

5983

12.11.2007

23 Кулініч Борис Володимирович
24 Кшановський Віталій Дмитрович
25 Литвин Марина Олександрівна

8910
3218
99

21.11.2011
17.06.2005
12.05.2003

26 Маковейчук Михайло Іванович

3673

14.07.2005

27 Мар’яненко Ярослав Олександрович

10165

02.08.2013

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 22
МФ № 6943
МФ №23
МФ № 24
МФ № 5328
МФ № 2134
МФ № 26
ЦМК № 51
МФ № 3984
МФ 2669
МФ № 28
МФ № 29
МФ № 6874
МФ №30
ЦМК № 266
МФ № 4251
363
340
МФ №2972
МФ № 7687
888
МФ 1694
МФ №4887
МФ № 573
МФ № 4782
МФ № 5056
МФ № 5219
МФ № 6866
МФ № 3387
№ 132
№ ЕО-63
МФ № 3077
№ ЕО-178
МФ № 2165

дата видачі
25.04.2015
30.05.2009
25.04.2015
25.04.2015
06.10.2007
09.10.2004
25.04.2015
20.12.2003
26.11.2005
18.12.2004
25.04.2015
25.04.2015
25.04.2009
25.04.2015
17.06.2006
15.04.2006
28.12.1995
09.02.2001
12.02.2005
09.10.2010
27.09.1997
02.10.2004
24.02.2007
04.10.2003
23.12.2006
19.05.2007
14.07.2007
25.04.2009
26.02.2005
22.01.1999
26.10.2000
12.02.2005
04.09.2001
02.10.2004

навчальний заклад
ІКЦ УТО
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
УКШ
МІБ
МІБ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
Експерт-Л
Експерт-Л
МІБ
МЦПІМ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
Придн. ДАБтА
МІБ
Експерт-Л
ККН
УКШ
ККН
МІБ

Регiон
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Хмельницький
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Івано-Франківськ
м. Київ
м. Вінниця
м. Львів
м. Івано-Франківськ
м. Запоріжжя
м. Вінниця
м. Львів
Чернівецька обл.
м. Київ

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 720 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Полушина Юрія
Миколайовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ЦМК № 2235, виданого
03.02.2001 Фондом державного майна України та КП «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів», позбавлено (анульовано) Полушина Юрія Миколайовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ЦМК № 2235, виданого 03.02.2001 Фондом державного майна України
та КП «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства оцінювачів», з 25 квітня 2017 року.







тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

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

дата видачі
01.10.2011
25.12.2004
24.11.2007
31.07.1998
15.04.2006
18.04.2000
20.04.2013
18.04.2000
06.02.1999
04.04.2015
15.06.2013
13.12.2008
02.06.2007

Регiон

навчальний заклад
УКШ
МІБ
МІБ
Експерт-Л
УКШ
МВС
Придн. ДАБтА
МВС
МЦПІМ
МІБ
УКШ
Егіда
Егіда

м. Черкаси
м. Київ
м. Київ
м. Черкаси
м. Дніпро
м. Черкаси
м. Чернівці
м. Київ
Дніпропетровська обл.
м. Київ
м. Київ

Продовження таблиці

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державному
реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі

Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер
дата видачі навчальний заклад
МФ № 1208-1 31.10.1998 МІБ
28 Матвєєва Тетяна Борисівна
677
27.05.2014
м. Чернівці
МФ № 1854
02.10.2004 МІБ
№ 7-018
27.01.2001 Держкомзем
29 Мирочник Тамара Нурілхаївна
3057
09.10.2002
м. Ужгород
№ 0-154С
19.06.2001 РУЦ
№ 217
22.09.1995 ІКЦ УТО
30 Нусінов Володимир Якович
2315
28.02.2005
Дніпропетровська обл.
МФ № 1337
19.06.2004 УКШ
31 Парасюк Орест Васильович
807
25.04.2002
№ 639
07.10.1996 ІКЦ УТО
м. Київ
32 Пелипенко Володимир Михайлович
11634
22.11.2013
ЦМК № 289-А 23.06.2000 Експерт-Л
Полтавська обл.
33 Пілянський Ігор Степанович
7066
01.12.2008
№ 547
17.12.1998 УКШ
Івано-Франківська обл.
34 Приходько Євгенія Валентинівна
6537
26.05.2008
ЦМК № 392
05.04.2008 УКШ
м. Донецьк
МФ № 7777
12.02.2011 ІКЦ УТО
35 Растворова Тетяна Володимирівна
907
20.11.2014
м. Київ
МФ № 8565
01.12.2012 ІКЦ УТО
МФ № 181
05.07.1995 ІКЦ УТО
МФ № 181-3 05.07.1995 ІКЦ УТО
36 Сергієнко Олександр Володимирович
276
15.12.2015
м. Київ
МФ № 181-4 05.07.1995 ІКЦ УТО
МФ № 181-5 05.07.1995 ІКЦ УТО
№ 2296
24.03.2001 МЦПІМ
37 Скрипченко Світлана Іванівна
2296
24.03.2001
м. Київ
МФ № 2170
02.10.2004 МІБ
38 Снєгуров Анатолій Андрійович
9360
22.06.2012
ЦМК № 588
12.02.2011 УКШ
м. Київ
МФ № 1638
03.07.2004 ІКЦ УТО
39 Стародубов Вадим Володимирович
5201
02.02.2007
ЦМК № 121
03.07.2004 ІКЦ УТО
м. Донецьк
МФ № 4694
16.12.2006 ІКЦ УТО
40 Терещенко Володимир Михайлович
2075
30.12.2004
МФ № 1227
19.06.2004 МІБ
м. Донецьк
41 Ткаченко Юлія Олександрівна
161
03.08.2015
МФ №37
25.04.2015 ІКЦ УТО
Черкаська обл.
42 Турчин Олександр Михайлович
8347
29.07.2010
МФ № 6192
05.07.2008 МІБ
м. Тернопіль
43 Фастовец Людмила Петрівна
1347
15.06.2004
МФ № 997
13.03.2004 МІБ
м. Івано-Франківськ
44 Харбака Надія Йосипівна
4132
25.11.2002
№ ЕО-16
30.03.2000 ККН
Закарпатська обл.
45 Хортів Андрій Васильович
9879
03.06.2013
МФ № 8034
20.04.2013 Львів. політехніка м. Івано-Франківськ
46 Шахрай Юрій Володимирович
3379
21.10.2002
№ ЕО-28
27.04.2000 ККН
м. Київ
47 Шурига Сергій Олександрович
147
03.07.2015
МФ № 38
25.04.2015 ІКЦ УТО
м. Київ
48 Юксін Олег Альбертович
9880
03.06.2013
МФ № 8031
20.04.2013 Львів. політехніка Івано-Франківська обл.
49 Янчук Олег Григорович
7661
29.07.2009
МФ № 7044
11.07.2009 МІБ
Волинська обл.
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»;
МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури»; ККН – Київський коледж нерухомості; Держкомзем – Державний комітет по земельних
ресурсах; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка».

центр Українського товариства оцінювачів», позбавлено (анульовано) Стеченка Олександра Дмитровича спеціалізації
1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача
сертифіката № 249, виданого 23.10.1995 Фондом державного майна України та КП «Інформаційно-консультаційний центр
Українського товариства оцінювачів», з 25 квітня 2017 року.

















Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 724 «Щодо виключення інформації про оцінювача
з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Чернова Аркадія Валерійовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката
№ 1299, виданого 03.04.1999 Фондом державного майна України та Міжнародним центром приватизації інвестицій та менеджменту, позбавлено (анульовано) Чернова Аркадія Валерійовича спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката № 1299, виданого 03.04.1999 Фондом
державного майна України та Міжнародним центром приватизації інвестицій та менеджменту, з 25 квітня 2017 року.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 722 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Стеченка Олександра
Дмитровича спеціалізації 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)
оцінювача сертифіката № 249, виданого 23.10.1995 Фондом державного майна України та КП «Інформаційно-консультаційний
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Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 723 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Отченаш Надії Вікторівни кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 90-1, виданого 03.10.2015 Фондом державного майна України та ТОВ
«Українська комерційна школа» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», позбавлено (анульовано) Отченаш Надію Вікторівну кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача МФ № 90-1, виданого 03.10.2015 Фондом державного майна України та ТОВ «Українська комерційна
школа», за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них» з 25 квітня 2017 року.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 721 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Медведєвої Наталії
Олегівни кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3276, виданого 19.02.2005 Фондом державного майна України та ПрАТ
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», позбавлено (анульовано) Медведєву Наталію Олегівну кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3276, виданого 19.02.2005 Фондом державного майна України
та ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з 25 квітня 2017 року.



Самойленко Андрій Ігорович
Святченко Олександр Анатолійович
Товарницька Надія Дмитрівна
Чернов Євген Аркадійович
Шпуй Олеся Андріївна
Щербак Олександр Вікторович
Щербак Олексій Вікторович

Кваліфікаційний документ оцінювача

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства
оцінювачів»; ХЦНТЕІ– ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; МЦПІМ – Міжнародний центр
приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Придн. ДАБтА– ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»; Експерт-Л- ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; УКШ –
Українська комерційна школа; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МВС – Міністерство внутрішніх
справ України.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
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№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

13 Панченко Микола Іванович

Регiон

навчальний заклад
УКШ
ІКЦ УТО
МЦПІМ
ХЦНТЕІ
Експерт-Л
МВС
УКШ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
Егіда
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
МІБ
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