Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 72 (1092)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України інформує:
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 07 вересня 2017
року № 1430 «Щодо прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій
ПрАТ «М-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33104103)» прийнято рішення про приватизацію
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
у кількості 14 854 332 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири
тисячі триста тридцять дві) штуки номінальною вартістю 14 854 332,00 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві)
гривні, що становить 20,391 % статутного капіталу товариства.
Найменування товариства
Приватне акціонерне товариство «М-СЕРВІС» (ПрАТ «М-СЕРВІС»,
код за ЄДРПОУ 33104103)

Місцезнаходження
бульвар Лесі Українки, буд. 26,
м. Київ, 01133

продаж об’єктів групи Ж
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 06.09.2017 № 1414)

Чернівецька область

Їдальня на 330 місць за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, що перебуває
на балансі ТОВ «Машзавод» (на позабалансовому рахунку).

13 вересня 2017 р.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Київська
область
2

Будівля магазину площею 192,4 м за адресою: Київська обл., Баришівський
р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а, що перебуває на балансі Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельовик», за адресою: Київська обл.,
Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а. Приватизовано фізичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 367 017,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 61 169,60 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 06.09.2017 № 1416)

Вінницька область

Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) літ. А, А1 площею 1 085,6 м2
за адресою: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод» (код за ЄДРПОУ 30045061).
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщення – частина гаража (літ. Б-1)
загальною площею 35,8 м2 (приміщення № 3, 4, 5).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45701, Волинська обл., Горохівський
р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – нежитлове приміщення – частина гаража, окремі приміщення (№ 3 – гараж, № 4 – гараж, № 5 – комора)
розташовані на першому поверсі одноповерхової цегляної будівлі. Об’єкт має два
окремі входи, на даний час не використовується за призначенням. Даний об’єкт
не забезпечений інженерними комунікаціями. Об’єкт знаходиться в центральній
зоні м. Горохів, проте розташований на бічній вулиці міста, в стороні від основних
громадських та суспільних центрів. Прилегла територія має достатній рівень благоустрою та забезпечена відповідною інженерною інфраструктурою.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 46 164,00 грн,
ПДВ – 7 694,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 53 858,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 5 385,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; питання землекористування новий власник
вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого
відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним
законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права
на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу представника органу
приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації
для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 05 жовтня 2017 року
до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09 жовтня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 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
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ № 867 від 26.04.2016).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979. Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька
обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі села
Тополине. Село Тополине знаходиться приблизно у 20 км від м. Маріуполь та на
відстані приблизно 5 км від районного центру.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 61 320,00 грн. ПДВ – 10 220,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців
після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних
норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з
чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна
товарно-сировинна біржа» 06.10.2017. Час початку аукціону – 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» http://www.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. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
02.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (ЄМК)
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких
кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво
житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими
рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.
Відомості про об’єкт: на балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення)
не обліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє.
На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517
од., з них 85 513 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання
не змонтоване та не введене в експлуатацію), 4 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
звіту про фінансові результати, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Оборотні активи (усього)
Вартість активів
Власний капітал (усього)
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками перед бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
Чистий фінансовий результат (збиток)
Рентабельність, %

Станом на
30.06.2017
373025 373025 372609 372609
1089 1089 1422
1302
171
36
117
207
374285 374150 374148 374118
374248 373916 373559 373374
29
191
407
502
1
4
26
36
2
13
38
49
5
26
118
157
(197) (332) (356)
(186)
Рентабельність не розраховується, оскільки діяльність підприємства збиткова
Кількість та склад робочих місць – 2, у т. ч.: директор, головний бухгалтер.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 486 647 646,00 грн. Нарахований
ПДВ – 97 329 529,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 583 977 175,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
6 місяців від дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості
підприємства, що склалась станом на 30.06.2017, а саме: поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги – 502,00 тис. грн, поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками перед бюджетом – 36,00 тис. грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 49,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 157,00 тис. грн.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 30.06.2017 до дати підписання акта
передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про
її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого
підприємства.
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7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 58 397 717,52 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 09.10.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 13.10.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до 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 Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) 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 з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 25 956,00 грн. ПДВ –
4 326,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо неметалевих
частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 44 040,00 грн. ПДВ –
7 340,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10,
ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри: 1600х700х580 мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний:
маса – орієнтовно 4 500 кг. Стерилізатор металевий з нержавіючої сталі, маса –
орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований:
від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 42 840,00 грн. ПДВ –
7 140,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 47 496,00 грн; ПДВ –
7 916,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 4 749,60 грн.
Назва об’єкта № 5: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа
для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.),
шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.),
шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 36 600,00 грн; ПДВ –
6 100,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором,
та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України.
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 розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09.10.2017 до 16.00.
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.
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
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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 за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям, висота –
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації –
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09.10.2017 до 16.00.
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.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня
частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні
заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком
на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 380 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 656 360,00 грн. ПДВ – 276 060,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 165 636,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством.
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 розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09.10.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 13 жовтня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173»; код за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля з цегли, 1983 року забудови, раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому дах з бетону
покрито шифером, у правому – дах дерев’яний, покритий шифером) загальною
площею 94,5 м2, перебуває на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований
на земельній ділянці, що перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років
(договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 130 928,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 157 113,60 грн. ПДВ –
26 185,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570,

в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15 711,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 06 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
02 жовтня 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2.
Адреса об’єкта: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а,
офіс № 39.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в
Арцизькому районі Одеської області. Адреса балансоутримувача: 68400, Одеська
обл., м. Арциз, вул. 28 Червня, 88.
Інформація про об’єкт: об’єкт знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку. Вхід до об’єкта здійснюється через загальносходовий майданчик. Складається з дев’яти приміщень, трьох балконів та лоджії загальною площею
88,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Приміщення на теперішній час ніяк
не використовуються, потребують капітального ремонту. Забезпечено енерго- та
водопостачанням, каналізацією.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 361 192,64 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 433 431,17 грн. ПДВ –
7 238,53 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 43 343,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 06 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 09.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
02 жовтня 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за №400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею 161,8 м2; стіни – з черепашнику, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання, опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 111 195,60 грн. ПДВ –
18 532,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 06 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
02 жовтня 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 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, приймаються
в електронному вигляді на веб-сайті Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» https://nmac.net.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Публічному акціонерному товариству Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена
Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля складу ЦО загальною площею 1270,2 м2.
Адреса: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 14373153.
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Відомості про об’єкт: одноповерховий склад введений в експлуатацію в 1983
році. Зовнішні стіни цегляні, колони – збірні залізобетонні конструкції, перегородки цегляні, колони – збірні залізобетонні, балки покриття збірні залізобетонні, покриття – збірні залізобетонні плити, покрівля з руберойду. Висота складу – 4,8 м.
Інженерні мережі відсутні.
Знаходиться на земельній ділянці площею 0,8837 га, кадастровий номер
6121282000:02:001:0001, цільове призначення – землі оборони.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 593 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 712 116,00 грн. ПДВ –
118 686,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
протягом одного року з моменту підписання акта передачі; питання користування
земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта
та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ
ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 71 211,60 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911 в
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372,
банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 13 жовтня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-вировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуванням в робочі дні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімната 504, тел. (0352) 25-04-87.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта комунальної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення підвалу загальною площею 106,5 м2.
Місцезнаходження: вул. С. Бандери, 36/1, м. Заліщики, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Заліщицька міська рада.
Відомості про об’єкт комунальної власності: підвальні приміщення триповерхового житлового будинку не мають окремого виходу на прибудинкову територію;
вхід в підвал здійснюється через приміщення, що перебувають у приватній власності; сантехнічні та електротехнічні пристрої відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 97 643,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахування ПДВ – 117 171,60 грн.
ПДВ – 19 528,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець на власний розсуд визначає подальше використання об’єкта; здійснює державну реєстрацію нерухомого майна –
об’єкта приватизації протягом одного року з моменту підписання акта передачі; облаштовує окремий вхід в об’єкт приватизації протягом двох років з моменту проведення
державної реєстрації нерухомого майна; забезпечує під час експлуатації об’єкта
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України,
Правил користування приміщеннями житлових будинків; подальше відчуження та
передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 11 717,16 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37186501900002,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 13 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до 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
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімната 504, тел. (0352) 25-04-87.

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

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – двоквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком
готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м . Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташований адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три гривні), у т. ч.: ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна
тисяча чотири гривні 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок).
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ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта
виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання
користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує
самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі лазні загальною
площею 182,3 м2 (Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна,
28) в сумі 4 032,00 грн без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 р. до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 13 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, будинок 88) 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).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв
на участь в аукціоні за методом зниження ціни 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 за методом зниження ціни
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’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі за методом
зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоу тримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код
за ЄДРПОУ 00022668).
Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3) загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний
стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується, потребує
капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею 105,8 м2; гараж
(літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня (літ. Д) площею
3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8. Загальний технічний
стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують
капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка
конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія
САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 256 400,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн. ПДВ – 51 280,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 13 жовтня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське
бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248-Л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входять частина будівлі
87/100 площею 13 696,40 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних засобів
та малоцінних необоротних матеріальних активів немає (станом на 30.04.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0
тис. грн. За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працюючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної
плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться на
дату купівлі-продажу, відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, невиконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна
товарно-сировинна біржа» 06 жовтня 2017 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02 жовтня 2017 року
до 17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 5186-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ят
ницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація
розміщується на сторінці регіонального відділення: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. 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.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу,
здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з
продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження,
відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором
купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 602,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.10.2017 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. 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. 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 ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 02.10.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

13 вересня 2017 року
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конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
 Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками (встановлення розміру та меж земельних ділянок, погодження меж земельних ділянок з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрових номерів
земельним ділянкам, погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи
щодо розробленої документації із землеустрою та витягів з Державного земельного
кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельних ділянок.
I. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо
нального відділення від 26.08.2008 № 255, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 06 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 179,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 248, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 07 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 253, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 08 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 252, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 09 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Останній день подання конкурсної документації – 09.10.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 18.10.2017 о 10.00 за адресою РВ ФДМУ по Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35).
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області (м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50). Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.
 Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної
ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо
розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

V. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
4-квартирний житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка,
вул. Вишнева (стара назва: Дзержинського), 30.
Об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,2000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.05.2001
№ 827 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази регіо
нального відділення від 19.05.2001 № 324, від 03.09.2008 № 264, зі змінами, рішення Єлизаветівської сільської ради від 21.04.2017 № 4 «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної
власності для будівництва і обслуговування житлового будинку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Останній день подання конкурсної документації – 09.10.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 18.10.2017 о 13.00 за адресою РВ ФДМУ по Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35).
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області (м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50). Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.
Умови конкурсу (для об’єктів І – V).
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10)
з супровідним листом.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 13 – № 18)
загальною площею 136,7 м2 будівлі котельні (літ. Г) науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів. Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 104. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальне
підприємство «Вінницяоблтеплоенерго». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2017:
залишкова – 64 146,36 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 136,95 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі, що не увійшли під
час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод». Балансоутримувач: Китайгородська сільська рада. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 85. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – Китайгородська сільська рада. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 28.02.2011: відновна – 34 648,00 грн; залишкова – 34 648,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № ІІ площею 8,2 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Нагорна О. П. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: відновна – 1 229,00 грн; залишкова – 143,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част. № 1 – 8
70,3 м2, № 1-46 – 10,1 м2, № 1-47 – 9,9 м2, № 1-48 – 9,7 м2) загальною площею 100,0 м2 у підвалі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А). Балансо
утримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Стуса/Пирогова, 2/19. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – громадська організація
«Дитячий спортивно-оздоровчий клуб «Патріот». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.07.2017: відновна – 19 710,05 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(№ XVІІ) площею 31,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового навчального корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «МогилівПодільський монтажно-економічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 58. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Сабірова О. В. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 18 283,00 грн; залишкова –
5 951,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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 від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення службововиробничої будівлі площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44332, Волинська обл., Любомльський р-н., с Старовойтове, вул. Прикордонників,
41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 3,3526 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська сільська рада, за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів
та споруд міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – СП ТОВ «PST Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення (літер А3) площею 22,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
фінансів Турійської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька,23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2738 (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Турійськ, вул. Луцька, 23.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09. 2017. Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина гаража літер (Б-1) площею 60,4 м2 та
теплові мережі протяжністю 338 м. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Загородня, 5а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні

засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7264
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Загородня, 5а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінприміщення та гаражів. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 10.02.2017: 3 087 635,84 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Енергозбереження Волинь».
 4. Назва об’єкта оцінки: автозаправна станція площею 176,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Волинський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» ЛДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45201, Волинська обл., м. Ківерці, вул, Комунальна, 14. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0481
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ківерці, вул. Комунальна, 14. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування пункту автомобільного сервісу (виробничої бази). Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Волиньавтогаз».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення спортивної школи (літер А-1)
площею 224,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 45а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2187 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потебні, 45а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення спортивної школи. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Волинська обласна
дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина спорткомплексу (літер Ж-2) (частина
тренажерного залу № 3 площею 63,9 м2, частина гардероба № 43 площею
4,5 м2, частина кабінету № 44 площею 4,5 м2, частина вестибуля № 25 площею
10,0 м2) загальною площею 82,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балан
сова 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: 16,0494 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального
закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 21.06.2016:
52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Мережа фітнес центрів «Інтер Атлетика».
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 7. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Садів. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, на території Садівської сільської
ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір
земельної ділянки: до договору оренди водного об’єкта від 27.03.2015 – 80,0915 га.
Місце розташування земельної ділянки: Луцький р-н, на території Садівської сільської ради. Цільове призначення земельної ділянки: для рибогосподарських потреб.
Правовий режим земельної ділянки: право оренди земельної ділянки. 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 – ПП «Садівська дача».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-5910064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, для окремо розташованої будівлі – 4,4 тис.
грн, для гідротехнічних споруд – 7,4 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта
оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів
оцінки є: за № 1, 2, 5, 6 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель, № 3 –
нерухоме майно – приміщення, частина будівель (інженерні споруди), за № 4 – нерухоме майно – окрема будівля (АЗС), за № 7 – гідротехнічні споруди.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина їдальні навчального корпусу загальною площею 66,26 м2,
що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш,
вул. Б. Хмельницького, 2. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Пелехан Євгенія Ярославівна.
 2. Частина приміщення на 1-му поверсі загальною площею 1,0 м2 приміщення керування повітряним рухом, що обліковується на балансі Львівського
регіонального структурного підрозділу державного підприємства обслуговування
повітряного руху України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця,
264а. Запланована дата оцінки: 31.08.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ПАТ «ДАТАГРУП».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента 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); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39, каб. 315.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина залізничної колії до складу грудкової сірки
довжиною 190 пог. м, інв. № 201006. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Екотрансенерго». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
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розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Яворівський р-н, с. Новий Яр. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Екотрансенерго».
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 об’єкта нерухомого майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 1 114,4 м2 (розміщення
фітнес-клубу). Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 25, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП «Тотал спорт».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення складу з прохідною
площею 46,2 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансо
утримувач: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Ракіта Є. В.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415
до 22.09.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться
28.09.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина ангара площею 9,2 м2 (виробниче приміщення).
Місцезнаходження об’єкта: проїзд Ярославський, 9, м. Кременчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Селена».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 2-му поверсі площею
11,4 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПФ «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Мельничук М. Ю.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 3-му поверсі площею 34,0 м2
(розміщення офісного приміщення та копіювальної техніки). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: ПФ «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Савко О. О.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі площею 11,8 м2 та
частина даху площею 8,0 м2, загальною площею 19,8 м2 (розміщення телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв). Місцезнаходження об’єкта: вул. Волочаївська, 2а, м. Полтава. Балансоутримувач: УМВС
України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 529,9 м2
(розміщення комунальної установи). Місцезнаходження об’єкта: вул. Котляревського, 20/8, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Комунальна установа «Центр фінансовостатистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів»
Полтавської обласної ради.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 74,4 м2 (розміщення комунальної установи). Місцезнаходження об’єкта: вул. Котляревського,
22, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Комунальна установа «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріальнотехнічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-

денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 29.09.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс
терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться
у РВ ФДМУ по Полтавській області 05.10.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небес
ної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
Інформація
№
Мета проведен(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, Дата оцінки
про замовниз/п
ня оцінки
контактний телефон)
ка/платника
01.12.17
Визначення
ДП «Укра1 Нежитлові приміщення підвалу першого корпусу № 20, 24
площею 23,1 м2; першого поверху першого корпусу № 28÷39,
вартості об’єкта їнський на42÷45, 52, 65, 66, 73, 74, 76÷78, 80÷84, 86÷88 площею
з метою продо- уковий фар434,0 м2; четвертого поверху першого корпусу № 2÷26,
вження догово- макопейний
28÷56, 58 площею 918,5 м2; четвертого поверху другого
ру оренди
центр якості
корпусу № 75, 76, 86, 87, 88, 100, 101, 103 площею 102,9 м2,
лікарських
загальною площею 1 478,5 м2 (літ. «А-4») за адресою: м. Харзасобів»
ків, вул. Астрономічна, 33, що обліковуються на балансі ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», ідентифікаційний код 00482329, тел. (057) 720-63-01
2 Нежитлове приміщення в підвальному приміщенні учбово02.08.17
Визначення
ТОВ фірма
го корпусу загальною площею 27,7 м2 за адресою: м. Харвартості об’єкта «Векторків, просп. Гагаріна, 11, що перебуває на балансі Харківз метою продо- ХХІ»
ського професійного електротехнічного ліцею, 2547731,
вження договотел. 714-98-64
ру оренди
23.09.17
Визначення
ФОП Мали3 Частина нежитлового приміщення № 29 – 1,9 м2, нежитлове приміщення 1-го поверху № 27 – 4,7 м2, № 31 – 42,2 м2
вартості об’єкта шева В. В.
2
та 3-го поверху № 4-7, 10-12 – 100,9 м в будівлі пам’ятки
з метою продоархітектури, учбового корпусу, літ. А-4, загальною площею
вження догово149,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 1,
ру оренди
що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-53
На дату укла- Визначення
ФОП Ковро4 Нежитлові приміщення – частини кімн. № 19 (S = 27,1 м2),
27 (S = 70,6 м2), кімн. № 25, 26 на 2-му поверсі 3-поверхової дення договору вартості об’єкта ва Т. О.
громадської будівлі навчально-виробничого корпусу загальною на проведення оренди з метою
площею 116,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 4/1,
незалежної передачі в
що перебуває на балансі Харківського механічного технікуму
оцінки
оренду
ім. О. О. Морозова, 21188189, тел. (057) 737-96-03, 784-42-84
ТОВ «АГРО
5 Будівля складу ОКСа, літ. К (S=142,0 м2), трансформатор- На дату укла- Визначення
на підстанція, літ. Г (S=33,4 м2) та будівля прохідної, літ.
дення договору вартості об’єкта БІО ТРЕЙД»
П (S=12,6 м2) загальною площею 188,0 м2 за адресою:
на проведення оренди з метою
Харківська обл., м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий,
незалежної передачі в
вул. Силікатна, 1, балансоутримувач відсутній
оцінки
оренду
6 Частина димової труби (S=12,0 м2) та частина приміщення На дату укла- Визначення
ПрАТ «Київ2
бродильного відділення (S=4,0 м ) будівлі відводу димових дення договору вартості об’єкта стар»
газів загальною площею 16,0 м2 за адресою: Харківська
на проведення оренди з метою
обл., с. Караван, вул. Заводська, 23, що перебуває на банезалежної передачі в
лансі ДП «УКРСПИРТ», 37199618, тел. (044) 278-58-02
оцінки
оренду
На дату укла- Визначення
ТОВ
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-52 на 2-му поверсі
2-поверхової адміністративно-управлінської будівлі загаль- дення договору вартості об’єкта «ЗРПГАЗ»
ною площею 16,6 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївна проведення оренди з метою
ський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25, що перебуває незалежної передачі в
на балансі Головного управління статистики у Харківській
оцінки
оренду
області, 02362629, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88
На дату укла- Визначення
ФОП Ков8 Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 на 1-му поверсі
дення договору вартості об’єкта тун М. І.
2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
на проведення оренди з метою
106,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумнезалежної передачі в
ський шлях, 27, що перебувають на балансі Управління Дероцінки
оренду
жавної казначейської служби України у Дергачівському районні
Харківської області, 37981703, тел.: (057) 632-01-04, 2-03-04
На дату укла- Визначення
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, частина кімн.
ФОП Овді№ 5 (S= 42,7 м2) та частина кімн. № 7 (S= 108,0 м2 та
дення договору вартості об’єкта єнко Е. М.
319,1 м2) на 1-му поверсі одноповерхової будівлі виробничо- на проведення оренди з метою
технічного комплексу загальною площею 557,4 м2 за адренезалежної передачі в
сою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, що перебуваоцінки
оренду
ють на балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та
будівництва», 24975516, тел. (057) 712-88-41
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на
виконання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки)
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно 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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2
тис. грн; необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкт аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2
(1 га)) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис.
грн; легкові транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7, 4 тис.
грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакет акцій – 36,0
тис. грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: гончарська башта загальною площею 70,8 м2,
яка є пам’яткою архітектури національного значення. Балансоутримувач – НІАЗ
«Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Вали, 1а, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Янчишин Вадим Миколайович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури
та містобудування національного значення.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина вестибуля площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого комплексу. Балансоутримувач –
Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.08.2017 – 2 329,00 грн. Дата оцінки – 31.08.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
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по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ.
Б) – 1 391,1 м2, гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е),
склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів: 762 776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 27 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 вересня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.

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 документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ». Вид
економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Конкурс відбудеться 27 вересня 2017 року об 11.15 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 вересня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на

балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (літ. Б).
Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2017.
Конкурс відбудеться 27 вересня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 вересня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач), за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В). Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017.
Конкурс відбудеться 27 вересня 2017 року об 11.45 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 вересня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 вересня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можлизагальна
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Національна комісія, що здійснює державне регулю- 20857613, Західна філія Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», 79018, Частина нежитлового 01181765.175.ФТУУВЧ077 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
41,6
247 652,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офіса
вання у сфері зв’язку та інформатизації
Львівська обл., м. Львів, Залізничний р-н, вул. Стороженка, 20, тел. (032) 235-02-43
приміщення
вул. Лесі Українки, 67/36
2 Міністерство освіти і науки України
02539985, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне
Частина приміщення
–
44500, Волинська обл., м. Камінь39,92
56 459,00
2 роки 364 дні
Для розміщення складу
училище», 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44, тел. (03357) 2-34-75
котельні
Каширський, вул. Воля, 44
3 Державна служба статистики України
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Частина адміністра02359662.1. АААДЕЕ767 43025, Волинська обл.,
80,5
403 573,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
Шопена,12, тел. (0332) 78-86-70
тивної будівлі «А-9»
м. Луцьк, вул. Шопена,12
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 00389110, Свалявський технічний коледж Національного університету
частина вбудованого приміщення (поз.
–
Закарпатська обл., м. Свалява,
3,84
23 713,00
2 роки
1,0 м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг наУкраїни
харчових технологій, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6, 4-2 за планом) першого поверху учбововул. Духновича, 6
11 місяців
селенню із ксерокопіювання документів; 2,84 м2 – розміщення торготел. (03122) 2-24-58
го корпусу літ. А-А’
вельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та концтоварів
2 Міністерство екології та при- 00276104, Карпатський біосферний заповідник, Закарпатська обл.,
вбудовані приміщення (поз. 1-5) будівлі 00276104.301.ГАЙРДИ608 Закарпатська обл., Рахівський р-н, 137,51
300 362,00
2 роки
Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевою бюродних ресурсів України
м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77, тел. (03132) 2-21-93
контори Марамароського ПНД відділення
с. Богдан, вул. Довбуша, 167
11 місяців
джету (Богданівської ЗОШ)
3 Міністерство інфраструкту- 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського держав- частина стоянки для вантажних автомо- 21536845.6.ЮКДПНК212 Закарпатська обл., Ужгородський 43,23
42 968,00
2 роки
Розміщення технічних засобів та антен оператора комунікацій, який
ри України
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автобілів автотермінала «Закарпаття»
р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Но11 місяців
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
транспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», Ужгородський р-н, с. Великі
вий», вул. Східна, 3
Лази, вул. Східна, 3, тел. (0312) 66-04-12

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агент- 38415134, Вільнянське міжрайонне управління водного
ство водних ре- господарства, 70030, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
сурсів України с. Михайлівка, вул. Шкільна, 5, тел. (06143) 9-35-22
2 Державна служ- 01432150, Казенне підприємство «Південукргеолоба геології та
гія», 490050, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11,
надр України
тел. (0562) 32-37-43

№ Назва органу
з/п управління

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

вартість майна за неза- максимально можмета використання
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
частина оглядового майданчика радіощогли – 1,0 та частина приміщень № 8, 9 – 2,0 будівлі контори
36415134.33.ММСФОО122 Запорізька обл., Віль179 091,00
2 роки 364 дні Розміщення технічних засобів і антен опе(літ. А-3)
нянський р-н, с. Михайраторів та провайдерів телекомунікацій, які
лівка, вул. Шкільна, 5
надають послуги з доступу до Інтернету
адміністративна будівля (літ. Б, інв. № 10360031) з ґанками; гараж (літ. В, інв. № 10360035) з оглядовою ямою; котель–
м. Бердянськ, вул.
681,6; 238,8; 38,3;
3 041 819,00
2 роки
Інше використання державного майна
ня (літ. Ж, інв. № 10360036); свердловина № 1629-Г (інв. № 10360033); вбиральня цегляна (літ. Г, інв. №10360037);
Бакинська, 37
550,87; 82,1; 11,2;
(розміщення цеху з товарного вичастина паркану із залізобетонних плит № 3 (інв. № 10360034); паркан металевий № 7 (інв. № 10360034); ворота № 1;
11,2; 82,0 пог. м;
робництва)
ворота № 2; люки № 4 (5 од.); труба металева № 10; бордюр залізобетонний № 11; частина замощення І; хвіртка № 8
1 568,0
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, (061) 226-07-88,
(061) 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

м2

м2

місцезнаходження

загальна площа, м2
3,0

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 35171187, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету, Приміщення на другому повер- 00493735.4. ЯКУФВУ002 м. Івано-Франківськ,
145,4
1 032 485,00
2 роки 11 місяців
Їдальня, ще не здійснює продаж товарів
і науки України
76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, тел. (0342) 55-47-14
сі адміністративного корпусу
вул. Юності, 11
на 31.07.2017
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди,
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державне агентство
00152595, Державне підприємство «Київська лісова науково-дослідна
Нежитлова будівля продуктового магазину
–
Київська обл., Вишгородський
109,7
357 000,00
2 роки
Розміщення магазину з продажу продовольчих товарів та товарів
водних ресурсів України станція», 07352, с. Лютіж Вишгородського р-ну, тел. (04496) 4-02-86
р-н, с. Лютіж, вул. Шевченка, 98
11 місяців
підакцизної групи
2 Міністерство освіти
04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічНерухоме майно – частини нежитлового
0453387.1.ИГЯКЧБ002 Київська обл., м. Переяслав18,5
88 441,00
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
і науки України
ний університет імені Григорія Сковороди», 08401, м. Переяславприміщення
Хмельницький, вул. Сухомлин11 місяців
послуг із ксерокопіювання документів (9,3 м2), розміщення торгоХмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-63-89
ського, 30
вельного об’єкта з продажу канцтоварів (9,2 м2)
3 Міністерство інфраструк- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
Частина нежитлового приміщення № 226
–
Київська обл., м. Бориспіль,
8,0
626 100,00
2 роки
Розміщення кіосків самореєстрації пасажирів та багажу
тури України
обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
Аеропорт
11 місяців
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
реєстровий
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
02070987, Львівський Національний університет імені Івана Франка, 79000, Частина нежитлового приміщення (коридору) на першому поверсі головного корпусу
–
м. Львів, вул.Уні4,0
125 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата та термінала
і науки України
м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 260-34-02, 261-60-48
верситетська, 1
станом на 31.07.2017
1 Міністерство внутрішніх 08571995, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі «А ІІ -3» № 24 –10,8 м2; № 25 – 5,9 м2,
Інформація м. Львів, вул.
148,4
2 347 238,00
2 роки 364 дні
розміщення їдальні, що не здійснює
справ України
вул. Городоцька, 26, тел. (032) 233-11-19
№ 26 – 54,0 м2 та нежитлових приміщень 1-го поверху будівлі «А ІІІ -3» № 34 – 17,2 м2, №
відсутня
Городоцька, 26
станом на 30.06.2017
продаж товарів підакцизної групи,
2
2
2
2
35 –11,9 м , № 36 – 14,6 м , № 37 – 9,0 м та частини приміщення 338 – 25,0 м
у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

13 вересня 2017 року

найменування

№ 72 (1092)

7
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
01116420, ДВНЗ Одеський коледж транспортних технологій, 65005, м. Одеса, Олексіївська площа, 17

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення на першому
поверсі учбового корпусу № 20
Нежитлові приміщення на першому
поверсі учбового корпусу № 20
Нежитлові приміщення на першому
поверсі учбового корпусу № 20
Нежитлові приміщення першого поверху учбового корпусу
Нежитлове приміщення майстерні,
літ. «Г», нежитлове приміщення
майстерні, літ. «Е1»

місцезнаходження

02071045.81.ДЛСФЦХ051 м. Одеса, вул. М. Говорова, 11г
02071045.81.ДЛСФЦХ051 м. Одеса, вул. М. Говорова, 11г
02071045.81.ДЛСФЦХ051 м. Одеса, вул. М. Говорова, 11г
02071062.1.ЖИЮКЯЖ008 м. Одеса, вул. Пастера, 31
–
м. Одеса, Олексіївська
площа, 17

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
120,7
980 443,00
5 років
Інше використання нерухомого майна (розміщення виробничо-технологічного центру для експериментального виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів та впровадження нових технологій)
96,17
751 073,00
5 років
Інше використання нерухомого майна (організація виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів для студентів)
329,93
2 574 001,00
5 років
Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
118,0

1 545 126,00

2 роки 11 місяців

669,8;
43,4

1 584 155,00;
102 646,00

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення виробництва інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, проведення виробничої діяльності на
орендованих виробничих площах суб’єктом малого підприємництва

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх
40112275, Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області, 33024, Частина адміністративної будівлі
–
м. Рівне, вул. С. Банде2,0
20 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення електронного банківського термінала
справ України
м. Рівне, вул. Вербова, 39, тел. (0362) 68-30-09
ри, 14а
2 Міністерство внутрішніх
40112275, Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області, 33024, Частина адміністративної будівлі
–
Рівненська обл., м. Дубно,
12,2
45 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку
справ України
м. Рівне, вул. Вербова, 39, тел. (0362) 68-30-09
вул. М. Грушевського, 184
3 Міністерство аграрної по- 00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рівненська частина даху, частина зовнішньої сторони
–
Рівненська обл., м. Ради36,04
372 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, які надалітики та продовольства
обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, тел. (03633) 4-34-33
стіни елеватора комбікормового заводу та
вилів, вул. Стрижака, 4
ють послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телеУкраїни
технічна площадка
комунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
4 Міністерство освіти і науки 22554101, НУ «Острозька академія», 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Частина головного навчального корпусу
–
Рівненська обл., м. Острог,
6,2
23 200,00
2 роки
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
України
Семінарська, 2, тел. (03654) 2-29-49
вул. Семінарська, 2
5 Державне агентство рибно- 25592421, ДП «Укрриба», 04050, м.Київ, вул.Тургенєвська, 82а, тел. (044)
Гідротехнічні споруди ТРГ «Здолбунів» риб
–
Рівненська обл., м. Здол–
385 610,00
20 років
Розміщення рибного господарства
го господарства України
486-07-91
цеху «Рівне»
бунів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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

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

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

загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство культури 23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», вул. П’ятницька, 9, Приміщення другого поверху Казематної куртини та Надбрамної
23564969.1.АААДДЛ191; вул. Руська, 93, м. Кам’янець94,0
965 401,00
2 роки 11 місяців Розміщення музею
України
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
башти комплексу Руської брами (охоронний договір № 734)
23564969.1.АААДДЛ194 Подільський, Хмельницька обл., 32300
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».
найменування

реєстровий номер майна

1

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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна
вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02125639, Уманський державний педагогічний університет
Частина нежитлового приміщення на першо- 0212563914 ЮУЧПКХ052 вул. Садова, 32, м. Умань,
15,8
61 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговуваннауки України
ім. Павла Тичини, тел. (04744) 3-45-82
му поверсі гуртожитку № 2
Черкаська обл.
ня населення – прання білизни та перукарські послуги
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство внутрішніх
справ України

максимально
загальна вартість майна за незаможливий строк
площа, м2 лежною оцінкою, грн
оренди
67,0
1 357 860,00
2 роки 11 місяців
станом на 30.04.2017
9,9
314 200,00
2 роки 11 місяців
станом на 30.06.2017

мета використання

02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03150, Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 5-му поверсі на–
м. Київ, вул. Велика
Проведення курсів з італійської мови та культури (погодинм. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. 287-33-72, 287-67-88
вчального корпусу № 1 кімн. № 5, 6, 7 за планом поверхів
Васильківська, 73
но 90 год. на місяць)
14317108, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів
Нерухоме майно
00032684.1.ЮЖТКФР225 м. Київ, вул. П. ОрлиРозміщення технічних засобів на площі 6,90 м2 на 4-му поверсі та чотирьох антен на площі 3,00 м2 на даху
Міністерства внутрішніх справ України», 04116, м. Київ, вул. Довнарка, 15 літ. «А»
Запольського, 8, тел. (044) 256-14-53
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».

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – двоповерхова адміністративна будівля з підвалом площею 1 144,8 м2
за адресою: вул. Потьомкінська, 49, м. Миколаїв (зазначена будівля перебуває в
аварійному стані).
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Миколаївській області.
Орган управління майном: Державна судова адміністрація України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.05.2017 становить 2 380 192,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (липень
2017 р.) становить 36 346,67 грн без ПДВ при використанні орендованого майна під офісні приміщення.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди.
2. Використання орендованого майна – офісні приміщення.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним).
6. Внесення завдатку розміром, не меншому 3-місячної орендної плати, протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок
плати за останні 3 місяці оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної
безпеки.
8. Зобов’язання орендаря протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю.
9. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на його здійснення.
10. Зобов’язання орендаря щодо проведення робіт по усуненню ознак аварійності та надання на підтвердження балансоутримувачу акта Держгірпромнагляду України.
11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
та публікацію в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, виконаним на
30.06.2017, становить 294 458,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 3 680,73 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2017 року за умови використання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу) під розміщення автоматизованої
твердопаливної котельні на біопаливі з метою виробництва теплової енергії.
Термін оренди – до трьох років.
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: майданчик зі щебеневим покриттям, інв. № 34, загальною площею 66,5 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, військове містечко № 30.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, виконаним на
30.06.2017, становить 75 314,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 941,43 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – червень 2017 року за умови використання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу) під розміщення автоматизованої
твердопаливної котельні на біопаливі, з метою виробництва теплової енергії.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; своєчасно (не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту
укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію, компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж вартість, встановлена за незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди;
заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, визначені в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 09117, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, тел.: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква про оголошення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:Квартирноексплуатаційний відділ м. Біла Церква, поштова адреса: 09117, м. Біла Церква,
вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: майданчик зі щебеневим покриттям, інв. № 151, загальною площею 260,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, військове містечко № 1.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Додаток
до наказу ФДМУ
від 30.05.2017 № 892

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі навчальний заклад
МФ № 88
24.05.2014 ІКЦ УТО
Береговий Андрій Олегович
157
31.07.2015
МФ № 23
25.04.2015 ІКЦ УТО
Богуславський Євген Семенович
1032
31.01.2004
МФ № 779
20.12.2003 МІБ
Бойко Ігор Олександрович
1637
02.08.2002
№ 4785
27.04.2001 МВС
МФ № 3441
26.02.2005 ІКЦ УТО
Бортник Олег Леонідович
312
13.09.2016
МФ № 1629-1
08.04.2000 ХЦНТЕІ
Виноградова (Дробот) Жанна Василівна
8785
17.06.2011
МФ № 5040
19.05.2007 ІКЦ УТО
Владова Наталія Юріївна
11426
05.11.2013
МФ № 8003
20.04.2013 УКШ
Власов Віктор Миколайович
151
21.05.2003
№ ОЗ-20
12.04.2003 МІБ
№ 860
02.07.1997 ІКЦ УТО
Власова Інга Олександровна
3665
14.07.2005
МФ № 3323
26.02.2005 МІБ
Гайденко Євгенія Юріївна
111
07.05.2015
МФ № 5
04.04.2015 МІБ
Губерський Максим Олександрович
4803
28.07.2006
ЦМК № 51
20.12.2003 МІБ
Гучко Олена Володимирівна
2127
26.01.2005
МФ № 2669
18.12.2004 УКШ
Доля Сергій Олександрович
5953
29.10.2007
ЦМК № 342
06.10.2007 МІБ

№ 72 (1092)

Регiон

м. Київ

Продовження додатка
№
з/п
13
14
15
16

Прізвище, ім’я, по батькові
Дудка Олександр Вікторович
Ємельянов Василь Миколайович
Жданок Ірина Ігорівна
Іванов Станіслав Володимирович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
129
25.05.2015
6202
25.01.2008
174
07.08.2015
1740
05.11.2004

17 Кожевніков Віктор Олегович

4628

16.05.2006

Донецька обл.

18 Королевич Вікторія Валентинівна
19 Крікщюнас Ромас Йонович

97
116

25.01.2014
07.05.2015

Полтавська обл.
м. Кіровоград
м. Полтава

20 Маковейчук Михайло Іванович

3673

14.07.2005

21 Матвєєва Тетяна Борисівна

677

27.05.2014

м. Київ

22 Нестеренко Юрій Миколайович

3025

07.10.2002

м. Дніпро
м. Київ
м. Київ
м. Київ

23 Парасюк Орест Васильович

115

22.05.2017

24 Пілянський Ігор Степанович

7066

01.12.2008

м. Чернівці
м. Хмельницький

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 28
ЦМК № 1044
МФ № 30
№ 363
МФ № 572
МФ № 2002
МФ № 3994
№ 766
ЦМК № 6
ЕО-63
МФ № 3077
МФ № 1208-1
МФ № 1854
№ 341
МФ № 639-1
МФ № 639-2
№ 547

дата видачі
25.04.2015
27.06.2001
25.04.2015
28.12.1995
04.10.2003
02.10.2004
26.11.2005
25.02.1997
04.04.2015
26.10.2000
12.02.2005
31.10.1998
02.10.2004
09.02.2001
07.10.1996
07.10.1996
17.12.1998

навчальний заклад
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
МЦПІМ
УКШ
ККН
УКШ
МІБ
МІБ
Експерт-Л
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ

13 вересня 2017 року

Регiон
Київська обл.
м. Вінниця
м. Київ
м. Київ

м. Київ
м. Черкаси
м. Київ

Чернівецька обл.
м. Чернівці
Черкаська обл.

м. Київ



Івано-Франківська обл.

П

8
Продовження додатка
№
з/п

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

Прізвище, ім’я, по батькові

25 Рубан Олена Вікторівна

6863

17.09.2008

26 Слугіна Наталія Валентинівна

7539

12.06.2009

27 Слугіна Світлана Адольфівна

3602

14.07.2005

28 Сніжко Сергій Геннадійович

103

25.01.2014

29 Сушко Сергій Володимирович

3492

05.07.2005

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
№ 99
№ 228
МФ № 2869
МФ № 1104
№ 88
МФ № 2962
№ 48
№ 26-150
МФ № 831

дата видачі
25.05.1995
26.01.2000
25.12.2004
15.05.2004
23.05.1995
12.02.2005
30.04.1998
25.11.2000
20.12.2003

Додаток
до наказу ФДМУ
від 30.05.2017 № 893

Продовження додатка
ЦМК № ЕО-96
08.02.2001
Крок
Полтавська обл.
МФ № 3562
14.05.2005
ККН
Миколаївська обл.
МФ № 3565
14.05.2005
МІБ
м. Миколаїв
МФ № 7692
09.10.2010 МІБ
Київська обл.
МФ № 7715
11.12.2010 МІБ
22 Пазунка Тетяна Георгіївна
7612
06.07.2009
МФ № 6931
30.05.2009
УКШ
м. Київ
8749
03.06.2011
МФ № 7861
14.05.2011 Крок
Київська обл.
23 Панкул Дмитро Вікторович
3531
14.07.2005
№ 932
06.12.1997 МЦПІМ
м. Чернівці
24 Пасерь Олена Василівна
5743
07.08.2007
МФ № 5072
19.05.2007
Егіда
АРК
25 Пірожков Олег Леонідович
692
27.10.2003
МФ № 298
24.05.2003
ІКЦ УТО
м. Львів
26 Пугачук Михайло Богданович
7726
01.09.2009
МФ № 6957
30.05.2009
УКШ
Чернівецька обл.
27 Пунга Валерій Михайлович
5425
19.04.2007
МФ № 4912
03.03.2007
ІКЦ УТО
м. Івано-Франківськ
28 Римарук Віталій Михайлович
697
27.10.2003
МФ № 310
24.05.2003
ІКЦ УТО
м. Львів
29 Слутий Орест Ярославович
10352
22.08.2013
МФ № 8162
27.07.2013
УКШ
Житомирська обл.
30 Степанюк Роман Борисович
5694
17.07.2007
МФ № 5188
23.06.2007
ХЦНТЕІ
м. Харків
31 Тимошенко Олена Сергіївна
7523
10.06.2009
МФ № 6911
16.05.2009
МІБ
Чернігівська обл.
32 Федотенко Дмитро Анатолійович
8807
05.07.2011
МФ № 7887
21.05.2011 Придн.ДАБтА
м. Дніпропетровськ
33 Чернецький Олександр Миколайович
5672
13.07.2007
МФ № 5090
19.05.2007
МІБ
м. Київ
34 Шеремет Володимир Анатолійович
4421
15.02.2006
МФ № 3707
25.06.2005
ХЦНТЕІ
35 Шеховцов Микола Сергійович
м. Харків
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів;
Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж
нерухомості; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; ХОПНТЕІ – ЗАТ «Харківське орендне
підприємство науково-технічної та економічної інформації»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету
«Львівська Політехніка»; Крок – ВНЗ «Університет економіки та права «Крок».

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Андрієнко Олександр Анатолійович
6297
05.03.2008
МФ № 5023
19.05.2007
Львів. політех.
Асєєва Олена Василівна
7656
29.07.2009
МФ № 7055
18.07.2009
УКШ
Ашихіна Ірина Володимирівна
8577
31.01.2011
МФ № 6877
16.05.2009
МІБ
Бірюк Олексій Олексійович
6298
05.03.2008
МФ № 5621
22.12.2007
МІБ
Васьків Борис Іванович
7220
22.01.2009
МФ № 6514
06.12.2008
ІКЦ УТО
Гіпоть Олег Володимирович
8380
05.08.2010
МФ № 7022
11.07.2009 МІБ
МФ № 7580
03.07.2010
МІБ
Головащенко Володимир Миколайович
3525
07.07.2005
№ 1545
05.02.2000
ХОПНТЕІ
МФ № 1885
02.10.2004
ХОПНТЕІ
Горбуля Яна Володимирівна
10145
02.08.2013
МФ № 8078
15.06.2013 Придн.ДАБтА
Гребенков Сергій Юрійович
742
04.11.2003
МФ № 244
24.05.2003
ІКЦ УТО
Грона Наталія Віталіївна
2674
18.04.2005
№ 2083
25.11.2000 МЦПІМ
МФ № 2548
13.11.2004 УКШ
Дієва Вікторія Тарасівна
7596
26.06.2009
МФ № 6884
16.05.2009
ККН
Дунай Елла Володимирівна
8808
07.07.2011
МФ № 7853
14.05.2011 ІКЦ УТО
Євдокіменко Сергій Анатолійович
9981
25.07.2013
МФ № 8053
08.06.2013
ХЦНТЕІ
Заіменко Володимир Олексійович
5773
10.08.2007
МФ № 5044
19.05.2007
МІБ
Захода Віталій Федорович
3383
30.06.2005
МФ № 3542
14.05.2005
МІБ
Кащук Сергій Вікторович
6975
03.11.2008
МФ № 4847
24.02.2007
УКШ
Климчук Юрій Олексадрович
8835
29.07.2011
МФ № 7893
21.05.2011 Егіда

м. Київ
м. Київ

м. Київ
м. Київ
м. Київ

Регiон
м. Запоріжжя
Донецька обл.
м. Суми
м. Київ
Волинська обл.
м. Херсон

м. Луганськ
Дніпропетровська обл.
м. Херсон
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
м. Харків
Київська обл.
Дніпропетровська обл.
м. Хмельницький
Вінницька обл.

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
4
11.01.2014
МФ № 7578
03.07.2010
МІБ
МФ № 7022
11.07.2009
МІБ
8380
05.08.2010
МФ № 7580
03.07.2010
МІБ
10145
02.08.2013
МФ № 8078
15.06.2013
Придн. ДАБтА
490
27.03.2002
№ 133
29.10.1999
Мін’юст
7475
06.05.2009
МФ № 6816
04.04.2009
Експерт-Сервіс
2122
21.01.2005
МФ № 2567
13.11.2004
УКШ

1 Бондар Жанна Володимирівна
2 Гіпоть Олег Володимирович
3
4
5
6

Горбуля Яна Володимирівна
Кривошей Юрій Гаврилович
Нехаєв Владислав Юрійович
Павлюкевич Вадим Юлійович

Регiон
м. Івано-Франківськ
м. Херсон
Дніпропетровська обл.
Луганська обл.
м. Київ
м. Київ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 13.06.2017 № 962

№
з/п

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД

Прізвище, ім’я, по батькові

3 Баєв Максим Сергійович

4602

04.05.2006

4
5
6
7
8
9
10
11

1086
507
3968
857
8527
6629
3224
8132

23.02.2004
18.08.2003
27.09.2005
08.12.2003
07.12.2010
02.07.2008
17.06.2005
11.03.2010

12 Бондаренко Геннадій Петрович

8164

23.03.2010

13
14
15
16
17

7737
310
11669
163
8141

09.09.2009
12.09.2016
27.11.2013
03.08.2015
11.03.2010

номер
МФ № 5334
МФ № 196
МФ № 222
МФ № 2789
МФ № 616
МФ № 158
МФ № 930
МФ № 560
МФ № 7657
МФ № 5841
МФ № 3466
МФ № 7430
МФ № 231
МФ № 4222
МФ № 6960
МФ № 8314
МФ № 5099
МФ № 40
МФ № 7427

18 Величко Олександр Сергійович

8424

21.09.2010

МФ № 6627

20.12.2008

19
20
21
22
23

156
1781
7452
589
181

31.07.2015
12.08.2002
27.04.2009
10.10.2003
17.08.2015

МФ № 41
№ 4745
МФ № 6064
МФ № 239
МФ № 42
ЦМК № 9
МФ № 169
МФ № 8360
МФ № 7426
МФ № 52
МФ № 245
МФ № 4550

13.06.2015
20.04.2001
07.06.2008
24.05.2003
13.06.2015
31.05.2003
31.05.2003
19.05.2012
20.02.2010
08.04.2010
24.05.2003
11.11.2006

1 Добродєєв Олександр Олександрович
2 Апанасова Ірина Олександрівна
Балтян Вячаслав Вікторович
Баранник Олександр Миколайович
Бекасов Ігор Олександрович
Білий Олександр Григорович
Бірзул Анатолій Анатолійович
Бойко Андрій Володимирович
Бондар Наталія Іванівна
Бондаренко Валерій Борисович
Босенко Ірина Михайлівна
Бражник Андрій Володимирович
Бричук Тетяна Олександрівна
Бурмістр Вадим Володимирович
Бут-Гусаім Олександр Васильович
Вербська Галина Іванівна
Верещака Микола Миколайович
Власюк Юрій Станіславович
Воробйов Валерій Миколайович
Галинський Віталій Вікторович

номер
6044
5892

дата видачі
21.11.2007
04.10.2007

дата видачі
06.10.2007
31.05.2003
24.05.2003
25.12.2004
01.11.2003
31.05.2003
28.02.2004
04.10.2003
17.07.2010
05.04.2008
19.03.2005
20.02.2010
24.05.2003
01.04.2006
30.05.2009
21.04.2012
02.06.2007
13.06.2015
20.02.2010

24 Гевко Ігор Миколайович

2728

04.05.2005

25
26
27
28
29

9381
8139
124
579
5417

12.07.2012
11.03.2010
30.05.2017
10.10.2003
11.04.2007

30 Гуляєв Артем Сергійович

8417

21.09.2010

МФ № 6636

20.12.2008

31 Гусятинський Василь Олександрович
32 Данілін Сергій Сергійович
33 Добродєєв Олександр Олександрович

5010
7129
6044

14.12.2006
18.12.2008
21.11.2007

МФ № 4302
МФ № 6094
МФ № 5334
МФ № 253
МФ № 4273
МФ № 4895
МФ № 7994
МФ № 3733
МФ № 4558
№ 322
№ 4747
МФ № 7965
МФ № 45
№ 04
МФ № 04-1
№ 4493
№ 979
МФ № 5998
МФ № 269
МФ № 3600
МФ № 8148
МФ № 8200
МФ № 7968
МФ № 350
№ 944
МФ № 1176
МФ № 7425
МФ № 8204
№ 4388
МФ № 5120
МФ № 351
МФ № 4784
МФ № 4902
МФ № 48
МФ № 49
МФ № 6605
№ 4497
МФ № 7138
№ 4752
МФ № 4363
№ 2289
МФ № 6923
МФ № 50
МФ № 51
№ 304
МФ № 280

13.05.2006
07.06.2008
06.10.2007
24.05.2003
15.04.2006
03.03.2007
08.10.2011
09.07.2005
11.11.2006
29.09.2000
20.04.2001
01.10.2011
13.06.2015
08.11.2000
08.11.2000
03.11.2000
22.03.2001
24.05.2008
24.05.2003
11.06.2005
27.07.2013
05.10.2013
01.10.2011
07.06.2003
06.12.1997
19.06.2004
20.02.2010
05.10.2013
01.09.2000
02.06.2007
07.06.2003
23.12.2006
03.03.2007
13.06.2015
13.06.2015
13.12.2008
03.11.2000
10.10.2009
20.04.2001
17.06.2006
24.03.2001
30.05.2009
13.06.2015
13.06.2015
23.03.2001
24.05.2003

Голуб Олександр Миколайович
Грамма Артем Ігорович
Григор’єва Ірина Станіславівна
Громов Юрій Васильович
Губський Ярослав Михайлович

34 Довгаль Світлана Володимирівна

5043

20.12.2006

35 Донець Світлана Віталіївна
36 Єфімов Сергій Володимирович

5412
9818

11.04.2007
16.05.2013

37 Жемчугов Олександр Миколайович

5040

15.12.2006

38
39
40
41

1028
1840
9004
170

27.05.2002
12.08.2002
19.01.2012
06.08.2015

42 Карєв Сергій Євгенович

243

25.11.2015

43 Кікерчук Любомир Юрійович

1860

12.08.2002

44 Кобилинська Світлана Францівна

6831

29.08.2008

45
46
47
48
49
50

648
3478
11193
11598
9821
3832

10.10.2003
05.07.2005
21.10.2013
21.11.2013
16.05.2013
12.08.2005

Жуков Віктор Іванович
Загинайло Микола Олексійович
Зайцев Роман Васильович
Калініна Олена Анатоліївна

Козій Андрій Ярославович
Козлов Олександр Володимирович
Конько Юлія Олександрівна
Корецька Юлія Володимирівна
Коритнюк Дмитро Миколайович
Корогодська Зоя Серафимівна

51 Кравцова Наталія Павлівна

7663

29.07.2009

52
53
54
55
56

Кригін Євген Володимирович
Крилова Тетяна Андріївна
Крицький Олег Миколайович
Кріцак Василь Васильович
Крот Олексій Миколайович

8135
11650
1708
9001
445

11.03.2010
27.11.2013
07.08.2002
19.01.2012
29.07.2003

57 Кузнєцова Олена Олександрівна

5398

04.04.2007

58
59
60
61
62

303
165
186
1856
136

08.09.2016
03.08.2015
19.08.2015
12.08.2002
14.03.2016

63 Марченко Василь Валентинович

9111

03.03.2012

64
65
66
67

Матешко Микола Миколайович
Мацюк Петро Петрович
Мельник Світлана Віталіївна
Михайлюк Анжела Ярославівна

5806
8554
16
188

23.08.2007
30.12.2010
16.01.2016
31.08.2015

68 Михальченко Юрій Михайлович

571

07.10.2003

Левицька Катерина Михайлівна
Лисюк Максим Ігорович
Лисюк Наталія Григорівна
Логойда Віктор Ігорович
Малишева Катерина Олександрівна
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навчальний заклад
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
Егіда
МІБ
Придн. ДАБтА
Придн. ДАБтА
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
ККН
ІКЦ УТО
УКШ
Інст. експ. та упр.
власн.
МІБ
МВС
УКШ
ІКЦ УТО
Експерт-Сервіс
МІБ
МІБ
УКШ
УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
Інст. експ. та упр.
власн.
Егіда
УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
МІБ
МІБ
Мін’юст
МВС
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
МВС
УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
МЦПІМ
МІБ
УКШ
УКШ
МВС
УКШ
УКШ
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
МВС
МІБ
МВС
УКШ
МЦПІМ
УКШ
ІКЦ УТО
МІБ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО

18
19
20
21

Регiон

м. Київ

Малько Ольга Василівна
Мар’ян Ольга Олеговна
Михайленко Тетяна Валентинівна
Насальська Катерина Олександрівна

290
4836
8381
11720

09.08.2016
28.08.2006
05.08.2010
04.12.2013

Продовження додатка
№
з/п

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

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер
дата видачі
навчальний заклад
МФ № ЕО-16-1
30.03.2017
Крок
7 Харбака Надія Йосипівна
138
13.06.2017
м. Київ
МФ № ЕО-16-2
30.03.2017
Крок
8 Хортів Андрій Васильович
9879
03.06.2013
МФ № 8034
20.04.2013
Львів. політех.
м. Івано-Франківськ
9 Шевченко Катерина Сергіївна
8579
31.01.2011
МФ № 7724
11.12.2010
МІБ
м. Миколаїв
10 Юксін Олег Альбертович
9880
03.06.2013
МФ № 8031
20.04.2013
Львів. політех.
м. Івано-Франківськ
11 Яковенко Наталя Володимирівна
209
22.10.2015
МФ № 1441
30.10.1999
ХЦНТЕІ
Донецька обл.
Примітка. Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Мін’юст – Міністерство юстиції
України; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету
«Львівська Політехніка»; Крок – ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Експерт-Сервіс –
Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс».

Продовження додатка
№
з/п
69
70
71
72
73
74
75
76

Донецька обл.
м. Луганськ

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер
дата видачі навчальний заклад
№ 76
23.05.1995 ІКЦ УТО
30 Трусова Людмила Євгенівна
3470
05.07.2005
м. Київ
МФ № 3109
12.02.2005 УКШ
МФ № 8030
20.04.2013 УКШ
31 Фединчук Дмитро Миколайович
11400
30.10.2013
Івано-Франківська обл.
МФ № 8220
05.10.2013 УКШ
32 Філіппов Олексій Валерійович
1916
14.12.2004
№ 1219
12.12.1998 МЦПІМ
м. Київ
33 Шахрай Юрій Володимирович
3379
21.10.2002
№ ЕО-28
27.04.2000 ККН
м. Київ
34 Шиянов Олег Юрійович
3283
21.10.2002
№ 1970
04.11.2000 МЦПІМ
м. Київ
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів;
Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; УКШ – Українська комерційна школа; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський
центр науково-технічної та економічної інформації»; ККН – Київський коледж нерухомості; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації,
інвестицій та менеджменту; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; МВС – Міністерство внутрішніх справ України.

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім’я, по батькові

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

Регiон

навчальний заклад
ІКЦ УТО
Експерт-Л
Експерт-Л
МІБ
ІКЦ УТО
МІБ
Експерт-Л
МЦПІМ
МІБ

Додаток
до наказу ФДМУ
від 13.06.2017 № 961

№
з/п

Продовження додатка
№
з/п

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
Морохов Аркадій Валерійович
650
10.10.2003
Москалюк Сергій Павлович
8553
30.12.2010
Мотовилець Іван Оттович
836
08.12.2003
Мярковський Юрій Анатолійович
151
31.07.2015
Нарольський Олександр Анатолійович
9819
16.05.2013
Нікогда Ірина Олександрівна
167
03.08.2015
Носік Ігор Миколайович
5569
05.06.2007
Окороков Валерій Пилипович
114
19.02.2016

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 282
МФ № 6922
МФ № 194
МФ № 52
МФ № 7974
МФ № 54
МФ № 4393
МФ № 876-1
№ 102
МФ № 2266
МФ № 5135
МФ № 55
МФ № 198
МФ № 7035
МФ № 6095

дата видачі
24.05.2003
30.05.2009
31.05.2003
13.06.2015
01.10.2011
13.06.2015
17.06.2006
08.09.2000
23.05.1995
13.11.2004
02.06.2007
13.06.2015
31.05.2003
11.07.2009
07.06.2008

навчальний заклад
ІКЦ УТО
УКШ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
Експерт-Л
Егіда
УКШ
ІКЦ УТО
ККН
УКШ
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ
УКШ
ІКЦ УТО

м. Вінниця
м. Дніпропетровськ
м. Дніпро
м. Вінниця
м. Кіровоград
м. Запоріжжя
Вінницька обл.
м. Харків

77 Орлов Ігор В’ячеславович

2972

07.06.2005

78
79
80
81
82

5609
210
410
7732
7130

25.06.2007
29.10.2015
14.07.2003
03.09.2009
18.12.2008

м. Дніпро

83

4471

28.02.2006

МФ № 294

24.05.2003

м. Полтава
м. Харків
м. Київ
м. Одеса
м. Харків

84
85
86
87
88
89
90
91
92

5853
7977
8737
9826
5912
5183
7970
4281
609

24.09.2007
30.12.2009
31.05.2011
16.05.2013
16.10.2007
31.01.2007
30.12.2009
30.12.2005
10.10.2003

МФ № 5137
МФ № 7308
МФ № 4730
МФ № 8009
МФ № 5140
МФ № 4810
МФ № 7309
МФ № 4012
МФ № 299

02.06.2007
12.12.2009
16.12.2006
08.10.2011
02.06.2007
23.12.2006
12.12.2009
26.11.2005
24.05.2003

м. Миколаїв
м. Київ
м. Полтава
м. Івано-Франківськ
Дніпропетровська обл.
Одеська обл.
м. Київ
Полтавська обл.
м. Харків
Київська обл.
м. Дніпро
м. Київ
м. Миколаїв
м. Кіровоград
м. Рівне
Донецька обл.
м. Кіровоград
м. Чернігів
м. Хмельницький
м. Київ
Донецька обл.
м. Полтава
м. Суми
м. Донецьк
Сумська обл.
м. Івано-Франківськ
м. Київ
м. Івано-Франківськ
м. Запоріжжя
Кіровоградська обл.
м. Київ
Рівненська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Харків
м. Київ
Сумська обл.
м. Івано-Франківськ
м. Черкаси
Донецька обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Івано-Франківськ
Київська обл.
м. Суми
м. Київ
м. Вінниця
м. Київ
м. Рівне
Дніпропетровська обл.

Над номером працювали:
О. В. Царулица
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Паденко Оксана Вікторівна
Панасенко Вадим Володимирович
Парай Сергій Леонідович
Петухова Тетяна Олександрівна
Пилипчук Андрій Олександрович
Погорецький Володимир Володимирович
Подсаднюк Ігор Романович
Пономарьов Олег Геннадійович
Прищепа Олександр Миколайович
Проць Володимир Богданович
Прус Олексій Іванович
Псярнецький Євген Валентинович
Разумовський Євген Вікторович
Репринцев Олег Валерійович
Рибачук Костянтин Петрович

Регiон
м. Дніпро
м. Вінниця
м. Чернівці
м. Київ
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
м. Харків
Миколаївська обл.
м. Київ
Дніпропетровська обл.
м. Київ
м. Рівне
Донецька обл.
м. Рівне
Житомирська обл.

УКШ
Тернопільська обл.
УКШ
м. Дніпро
УКШ
м. Київ
УКШ
Рівненська обл.
УКШ
м. Київ
ККН
м. Київ
УКШ
м. Дніпро
УКШ
Луганська обл.
ІКЦ УТО
м. Вінниця
Інст. експ. та упр.
93 Рязанцев Костянтин Анатолійович
3226
17.06.2005
МФ № 3520
02.04.2005
м. Миколаїв
власн.
94 Савенко Олександр Іванович
6631
02.07.2008
МФ № 5902
05.04.2008
УКШ
м. Запоріжжя
95 Свиридова Тетяна Миколаївна
11034
15.10.2013
МФ № 420
05.07.2003
ККН
Луганська обл.
96 Сезонов Віктор Станіславович
309
12.09.2016
МФ № 8343
21.04.2012
УКШ
м. Харків
№5
02.04.1998
УАБС
97 Селіванов Дмитро Миколайович
3160
17.06.2005
м. Суми
МФ № 2499
13.11.2004
УАБС
98 Семененко Дмитро Васильович
652
10.10.2003
МФ № 307
24.05.2003
ІКЦ УТО
м. Київ
99 Семенюк Олег Григорович
7228
26.01.2009
МФ № 6590
13.12.2008
УКШ
100 Семенюта Олександр Олександрович
9380
12.07.2012
МФ № 8374
19.05.2012
УКШ
Полтавська обл.
101 Семчишин Микола Михайлович
9828
16.05.2013
МФ № 7981
01.10.2011
УКШ
Львівська обл.
102 Серажим Олександр Сергійович
5647
05.07.2007
МФ № 5083
19.05.2007
ККН
м. Київ
МФ № 3770
09.07.2005
МІБ
103 Сердюк Наталія Миколаївна
6283
25.02.2008
м. Чернігів
ЦМК № 375
22.12.2007
МІБ
104 Сібель Віктор Миколайович
721
04.11.2003
МФ № 309
24.05.2003
ІКЦ УТО
м. Миколаїв
105 Соломко Валерій Миколайович
6535
26.05.2008
МФ № 3427
26.02.2005
ІКЦ УТО
м. Вінниця
106 Ставний Володимир Миколайович
9496
09.10.2012
МФ № 8380
19.05.2012
УКШ
м. Полтава
107 Старінчикова Ірина Сергіївна
9946
22.07.2013
МФ № 8071
08.06.2013
ХЦНТЕІ
Донецька обл.
№ 2529
07.09.2001
ІКЦ УТО
108 Степанова Наталія Валеріївна
3706
14.07.2005
м. Київ
МФ № 1473
03.07.2004
МІБ
109 Стеценко Павло Олександрович
4307
12.01.2006
МФ № 4017
26.11.2005
УКШ
м. Хмельницький
110 Студенцова Ірина Володимирівна
488
08.08.2003
МФ № 211
31.05.2003
МІБ
Запорізька обл.
111 Суліменко Юрій Дмитрович
3707
14.07.2005
№ 21
11.04.1995
ІКЦ УТО
м. Київ
112 Тарахтелюк Леонід Йосипович
4470
28.02.2006
МФ № 313
24.05.2003
ІКЦ УТО
Житомирська обл.
№ 4797
27.04.2001
МВС
113 Терещук Олександр Іванович
4998
04.12.2006
м. Рівне
МФ № 4344
13.05.2006
УКШ
114 Титаренко Вікторія Тарасівна
6144
16.01.2008
МФ № 5250
14.07.2007
Егіда
м. Київ
115 Тітенко Валентин Анатолійович
9379
12.07.2012
МФ № 8383
19.05.2012
УКШ
Полтавська обл.
116 Тітов Олександр Володимирович
733
04.11.2003
МФ № 316
24.05.2003
ІКЦ УТО
Полтавська обл.
117 Ткаченко Володимир Олександрович
591
10.10.2003
МФ № 317
24.05.2003
ІКЦ УТО
м. Дніпро
118 Федоренко Олег Петрович
8561
30.12.2010
МФ № 6928
30.05.2009
УКШ
м. Вінниця
119 Федоренко Петро Іванович
9791
15.04.2013
МФ № 8740
16.02.2013
ХЦНТЕІ
Харківська обл.
120 Федорова Анна Костянтинівна
200
08.10.2015
МФ № 56
13.06.2015
Експерт-Л
м. Харків
121 Фурманюк Микола Григорович
8622
09.03.2011
МФ № 7785
12.02.2011
УКШ
м. Миколаїв
122 Хоменко Володимир Олексійович
1837
12.08.2002
№ 4761
20.04.2001
МВС
м. Полтава
123 Хомич Ігор Михайлович
734
04.11.2003
МФ № 326
24.05.2003
ІКЦ УТО
Чернігівська обл.
124 Цибулько Юрій Віталійович
9005
19.01.2012
МФ № 7987
01.10.2011
УКШ
м. Суми
№ 4762
20.04.2001
МВС
125 Чеберяк Юрій Іванович
9193
19.04.2012
м. Запоріжжя
МФ № 8210
25.02.2012
УКШ
126 Чернін Євген Якович
5834
10.09.2007
МФ № 5156
02.06.2007
УкрАкадБізн
м. Київ
127 Чернорук Олександр Леонідович
1849
12.08.2002
№ 4400
01.09.2000
МВС
м. Полтава
128 Чмига Юрій Олексійович
377
07.07.2003
МФ № 218
31.05.2003
ККН
м. Київ
129 Чоловська Валентина Петрівна
8597
21.02.2011
МФ № 2155
09.10.2004
УКШ
Черкаська обл.
130 Шевченко Віктор Петрович
9336
13.06.2012
МФ № 8351
21.04.2012
УКШ
м. Полтава
131 Шеремет Юрій Олексійович
1674
07.08.2002
№ 4401
01.09.2000
МВС
Сумська обл.
№ 4775
22.04.2001
МВС
132 Шиян Андрій Володимирович
9808
30.04.2013
м. Луганськ
МФ № 8171
24.12.2011
УКШ
133 Шпакович Людмила Віталіївна
5657
09.07.2007
МФ № 5159
02.06.2007
УКШ
м. Київ
№ 17
11.04.1995
ІКЦ УТО
134 Шуляк Станіслав Валентинович
3656
14.07.2005
м. Київ
МФ № 1480
03.07.2004
МІБ
135 Ящук Вадим Миколайович
7131
18.12.2008
МФ № 6093
07.06.2008
УКШ
м. Рівне
Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Егіда –
ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості;
ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; Інст. експ. та упр. власн – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; УАБС – Українська академія банківської справи Національного банку України; Мін’юст – Міністерство юстиції
України; МВС – Міністерство внутрішніх справ України; УкрАкадБізн – Українська академія бізнесу та підприємництва.
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