Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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Засновано у вересні 1993 року
Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

20 вересня 2017 р.

Продаж об’єктів групи А

Фонд державного майна України повідомляє
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації
на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним
наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (зі змінами), надається
інформація про результати продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах:
№ Код за ЄДРПОУ та назва
Власник
Назва біржі,
Дата про- Кількість Загальна варз/п
підприємства
через яку відбудажу
придбаних тість придбаних
вався продаж
акцій, шт.
акцій, грн
1 23359034, ПАТ «ДТЕК
«ОРНЕКС ЛІ- Фондова біржа 31.08.2017 1497906 1004675512.32
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
МІТЕД (ORNEX ПФТС, м. Київ
LIMITED)»
2 00130872, ПАТ «ДТЕК
«ОРНЕКС ЛІ- Фондова біржа 31.08.2017 1491859 728236052.26
ДНІПРОЕНЕРГО»
МІТЕД (ORNEX ПФТС, м. Київ
LIMITED)»
3 01057723, ПАТ «ГАЙВО- ТОВ «УКРФондова біржа 08.09.2017 9898600
10690488.00
РОНСЬКИЙ ТЕПЛОВО- СПЕЦХЕМ»
ПФТС, м. Київ
ЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Хмельницька область

Складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля літ. А-І) разом із
земельною ділянкою розміром 0,0775 га, що перебуває на балансі Кам’янецьПодільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13.
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціо
ні в електронній формі, за 76 663,20 грн, у т. ч.: ПДВ – 12 777,20 грн. Вартість
земельної ділянки без ПДВ – 51 748,00 грн; вартість об’єкта нерухомості без
ПДВ – 12 138,00 грн.

Чернігівська область

Грозозахист за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 17 995,88 грн, у т. ч. ПДВ – 2 999,31 грн.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного майна України

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

(0-800) 50-56-46

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – заглиблений склад площею 126,4 м2 (літ. Є).
Місцезнаходження: 10020, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський
шлях, 14.
Балансоутримувач: ТОВ «АТТІ» (м. Київ, вул. Мечнікова, 8, кімн. 22).
Відомості про об’єкт: заглиблена в земляному шарі споруда із залізобетонними стінами та перекриттям, покрівля – земляний насип, підлога – бетон. Загальна площа – 126,4 м2. Приміщення перебуває в незадовільному стані, фізичний знос – 60 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 41 199,57 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 49 439,48 грн.
ПДВ – 8 239,91 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 4 943,95 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 09 жовтня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 13 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел.(0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – їдальня (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2
зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, що
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою.
Будівля має два окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами
2,5х2,9 м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн,
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн. ПДВ:
97 538,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 13 жовтня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею
208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1), разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33.
Балансоутримувач: Державна казначейська служба України у Доманівському
районі Миколаївської області, 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 35.
Відомості про об’єкти нерухомості: адмінбудівля (А1), площа забудови –
266,2 м2, рік будівництва – 1969; кам’яна будівля, внутрішні перегородки частково
розібрані; покрівля шиферна ослаблена; технічний стан – ветхий. Гараж (В1), площа забудови – 40,0 м2, рік будівництва – 1969, кам’яна будівля з оглядовою ямою,
технічний стан – ветхий. Гараж (Г1), площа забудови – 30,0 м2, рік будівництва –
1969, кам’яна будівля, технічний стан – ветхий.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації
площею 0,0789 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, категорія – землі
житлової та громадської забудови. Обмеження на використання земельної ділянки
відсутні. Кадастровий номер земельної ділянки 4822755100: 01:014: 0004.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 309 098,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єкта нерухомості – 234 766,00 грн; вартість земельної ділянки – 74 332,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 370 917,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 61 819,60 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою в установленому законом порядку; подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) 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, та відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 37 091,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ
ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284,
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17.10.2017 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13.10.2017 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська»: https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної
біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у
супроводженні представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел.:
(0512) 36-82-76, (0562) 36-65-55 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16.

ОДЕСЬКА область
В інформації про продаж об’єктів державної власності групи А, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 13 вересня 2017 року № 72 (1092)
на стор. 2, а саме: будівля підсобного господарства літ № 35 загальною площею
94,5 м2 за адресою: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1, що перебуває на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство
15173»; нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2 за адресою: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області, заголовок
слід читати: «ІНФОРМАЦІЯ про продаж на аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі».

2
ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею
137,0 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206). Адреса балансоутримувача:
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля цегляна загальною площею
137,0 м2, без підвалу, ІІІ групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,1200 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1157.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 73 432,00 грн,
у т. ч.: вартість земельної ділянки – 31 126,00 грн, вартість об’єкта нерухомості – 42 306,00 грн
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 88 118,40 грн,
ПДВ – 14 686,40 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 8 811,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ , м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із
земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/230.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206). Адреса балансоутримувача:
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2.
Відомості про об’єкт: прибудоване приміщення акумуляторної загальною площею 37,6 м2, цегляна, ІІ групи капітальності, 1991 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0400 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:1230.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 29 666,00 грн,
у т. ч.: вартість земельної ділянки – 10 694,00 грн, вартість об’єкта нерухомості – 18 972,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 35 599,20
грн, ПДВ – 5 933,20 грн.
Сума грошових коштів в розмір 3 559,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
3. Назва об’єкта: одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею
57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 57,6 м2, цегляна, без підвалу, І групи капітальності, 1975 року будівництва.
Земельна ділянка: 0,0123 га. Кадастровий номер 6822110100:01:008:11191.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 47 635,00 грн,
у т. ч.: вартість земельної ділянки – 4 292,00 грн, вартість об’єкта нерухомості –
43 343,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 57 162,00
грн, ПДВ – 9 527,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 5 716,20 грн, що становить10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 24 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20 листопада 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: 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 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 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адміністративно-господарське приміщення загальною площею
65,3 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 11.

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 під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-тварин
ницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці с. Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний
стан – незадовільний.
2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.

20 вересня 2017 року

Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) – окремо розташована, одноповерхова, кам’яна
будівля, у т. ч. підвал (погріб) площею 20,6 м2. З інженерних мереж об’єкт забезпечений електропостачанням та пічним опаленням, в підвалі (погребі) є лише
електропостачання. Технічний стан об’єкта – задовільний. Група капітальності –
ІІІ. Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0722
га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного
господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0210.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 132 624,00 грн,
у т. ч.: вартість земельної ділянки – 49 071,00 грн, вартість об’єкта нерухомості – 83 553,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 159 148,80
грн. ПДВ – 26 524,80 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 15 914,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24.11.2017, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20.11.2017.
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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час
роботи – з 8.00 до 17.00. п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних.
Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» тел.: +38 (044)
337-23-61, (044) 337-23-62.

Для участі в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає: заяву на участь у конкурсі; бізнес-план або техніко-економічне
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу,
зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 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 конкурсі
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 220 653,60 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% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 20 жовтня 2017 року об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, каб. 309.
Останній день приймання заяв – 12 жовтня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта приймаються за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410.
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, 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 повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в т. ч.: адмінбудівля з підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення
(літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт) (літ.
Б-1) загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправна станція) (літ. Ж-1)
загальною площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2; убиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа, № 1-5;
підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі та інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70 шт.;
нематеріальні активи – 1 шт.
Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 колишньому державному підприємству «Оризон – Транс» надано
в постійне користування земельну ділянку загальною площею 1,1764 га; кадастровий номер 7110500000:06:002:0009.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середо
вище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не
зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої
діяльності, майно підприємства перебуває в задовільному стані на зберіганні у колиш
нього орендаря – науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром»
відповідно до договору зберігання від 27.10.2015 (зі змінами від 09.06.2016).
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 1 838 780,00 грн, ПДВ – 367 756,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 206 536,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства визначає покупець.
2. Створити не менше як 40 робочих місць протягом двох років.
3. Для новостворених робочих місць покупець забезпечує:
створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил пожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; недопущення появи простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.
4. Забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані,
дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища.
5. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 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).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входить 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість
станом на 28.02.2017: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о.директора – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн, ПДВ –
1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. 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.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
28.02.2017, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 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 13.10.2017 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 надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 09.10.2017 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 розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.
Балки тривалий час перебували на відкритому будівельному майданчику, тому вико
ристання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно
недоцільно. Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00
коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для
об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00
грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3-х років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13.10.2017 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 надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін примання заяв: 09.10.2017 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 розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 191,7 м2, 1928 р. побудови. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. випуску, не
придатний до використання. Площа земельної ділянки 0,0442 га. Кадастровий
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 51 576,00 грн, ПДВ – 10 315,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 61 891,20 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення щодо надання соціальних послуг; протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 618,91 грн.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 189,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 13.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренко, буд. 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ.
А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ.
В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ.
Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ.
Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1)
площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ. Л-1)
площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ.
Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня
(літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.

4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно 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
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 13 жовтня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 09 жовтня 20176 року
до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва державної власності – будівля базару (готовність
9 %) за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Білки, вул. Жовтнева, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0219 га (рішення № 203 від
16.08.2017 Х сесії VIII скликання Дашівської селищної ради Іллінецького району
Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.03.2006
№ 479 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність

претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть
представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до
державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток
4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 24.10.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 17.00 13.10.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для проведення робіт із землеустрою з метою визначення
кадастрового номера земельної ділянки під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: комплекс нежитлових будівель та споруд,
у складі: адмінбудівля № 1 загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ № 2 загальною площею 92,1 м2; адмінуправління № 3 загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех
№ 4 загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля № 9 загальною площею 927,0 м2;
механічний цех з прибудовою № 10 загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех
№ 11 загальною площею 422,4 м2; пилорама 11а площею 55,4 м2; гараж № 12 загальною площею 747,9 м2; пост охорони № 14а загальною площею 5,3 м2; прохідна
№ 2, № 15 загальною площею 14,2 м2; склад № 16 загальною площею 1 447,4 м2;
адмінбудівля № 17 загальною площею 833,5 м2; гараж № 19 загальною площею
363,7 м2; вагова № 20 загальною площею 10,4 м2; котельня № 21 загальною площею
704,6 м2; димова труба № 21а; компресорна № 22 загальною площею 284,1 м2; гальванічний цех № 23 загальною площею 398,0 м2; теплиця № 18а загальною площею
484,9 м2; каналізаційна насосна станція № 24 загальною площею 22,6 м2; склад
для балонів № 25 загальною площею 19,2 м2; склад для балонів № 35 загальною
площею 8,7 м2; пост охорони № 28 загальною площею 6,2 м2; насосні станції № 1,

32 загальною площею 10,6 м2; насосні станції № 2, 33 загальною площею 11,1 м2;
КТП (контрольно-технічний пункт), 36 загальною площею 31,4 м2; цех причепів
№ 3, 14 загальною площею 2 336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а загальною площею 27,7 м2; профілакторій № 18 загальною площею 326,7 м2 за адресою:
Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 14,4 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.08.2017
№ 1317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації»; вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:
витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 12.10.2017.
Конкурс відбудеться 23.10.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

реєстровий
місцезнахономер майна
дження
1 Міністерство 13738233, Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро» Нежитлове приміщення на першому повер–
Київська обл.,
інфраструктури Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (РСП «Київцентраеро» сі МСЧ РСП «Київцентраеро» Украероруху
м. Бориспіль,
України
Украероруху, 08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел. ( 044) 351-66-55, 351-61-22
Аеропорт
найменування

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
12,6
304 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет частина нежитлового приміщення на першому поверсі
–
м. Львів, вул. Генерала
2,0
37 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення банківського термінала (банкомата)
і науки України
України, 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, тел. (032) 237-79-94
9-поверхової будівлі навчального корпусу
Чупринки, 105
станом на 30.06.2017
2 Міністерство освіти 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, м. Львів, вул. нежитлові побутові приміщення будівлі літ. «Р-1»
інформація м. Львів, вул.
96,5
207 387,00
2 роки 364 дні
Розміщення обладнання для виробництва та постаі науки України
Університетська, 1, тел. (032) 261-60-48
відсутня Черемшини,44
станом на 30.06.2017
чання теплової енергії (інше використання)
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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
№
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 25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, Частина приміщення в пере–
м. Рівне вул. Пластова
2,5
18 358,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що віді науки України
33028, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, тел. (0362) 26-78-65
ході навчального корпусу № 5
(Остафова), 31
пускає продовольчі товари (кава, чай)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Міністерство освіти і 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41 на
науки України
архітектури та дизайну», 61003, м. Харків, вул.
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку для
студентів, літ. за техпаспортом Б-5, інв. № 73473
Квітки-Основ’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31

№
з/п

Назва органу
управління

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
м. Харків, пров.
Отакара Яроша, 3а

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
87,7
574 600,00
1 рік
Розміщення пральних автомашин самообслуговування на площі 30,0 м2 (частина прим. № 39), ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів на площі 5,0 м2 (частина прим. № 39) та
офіса: частина прим. № 39 – 32,7 м2, прим. № 38 – 14,1 м2, прим. № 40 – 4,2 м2, прим. № 41 – 1,7 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

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

найменування

30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої Частина замощення
промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси, тел. (0472) 64-90-20

№ 74 (1094)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
вул. В’ячеслава Чорновола,
100,0
71 400,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна – розміщен243/1, м.Черкаси
ня автомийки
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4
Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2 Міністерство економічного 30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої Частина гаража (літ. Б)
–
вул. В’ячеслава Чорновола,
79,4
113 145,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслурозвитку і торгівлі України
промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси, тел. (0472) 64-90-20
243/1, м.Черкаси
говування та ремонт автомобілів
3 Міністерство економічного 30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої Частина приміщень дру–
вул. В’ячеслава Чорновола,
63,8
220 110,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності в офісних приміщеннях
розвитку і торгівлі України
промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси, тел. (0472) 64-90-20
гого поверху адмінбудівлі
243/1, м.Черкаси
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство освіти і
науки України.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Вінницькій області, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля площею 15,0 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу № 3 (літ. А) за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
7, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету.
Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення незалежної оцінки станом на
30.06.2017, становить 128 820,00 грн.
Стартова орендна плата, визначена згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць розрахунку – червень 2017 р. становить без ПДВ 1 610,25 грн.
Основні умови та вимоги щодо використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою розміщення копіцентру (друкування продукції); найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно із стартовим; авансовий внесок у розмірі місячної орендної плати протягом місяця з моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному
обсязі сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм
та належних умов експлуатації об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона на передачу
об’єкта оренди у суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; здійснення
своєчасно за свій рахунок та без права компенсації капітального, поточного та інших
видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди
з дозволу орендодавця, за згодою балансоутримувача і уповноваженого органу
управління; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі
припинення або розірвання договору оренди; страхування орендованого майна
протягом місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні;
компенсація переможцем конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти надають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які передбачені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878
(зі змінами). 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:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути меншим за
розмір стартової орендної плати, зазначений в інформації про проведення конкурсу,
подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 через 10 календарних днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, у актовій залі.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення № 3 площею 12,5 м2 одинадцятої групи приміщень на другому поверсі будівлі складу генеральних вантажів першого району порту (літ. А-2)
(реєстровий номер 01125755.8.АААИБД724) за адресою: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
Балансоутримувач: ДП «Маріупольський морський торговельний порт».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 31.05.2017 становить 44 800,00 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць розрахунку –
липень 2017 р.) становить без ПДВ 684,12 грн (орендна ставка 18 % – розміщення
офіса). Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання

зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах платою є початковою орендною платою. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до
державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним місяцем) з урахуванням індексу інфляції. Протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна
плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць
оренди. Майно передається в оренду до 14.06.2031. Видатки щодо нотаріального
посвідчення та державної реєстрації договору сплачує переможець конкурсу. Використовувати орендоване майно для розміщення офіса для ведення транспортноекспедиторської діяльності. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та
інші види ремонту орендованого майна. Протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим. Забороняється
суборенда, приватизація та перехід права власності на орендоване майно до третіх
осіб. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше
ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної ставки за кожен прострочений місяць
з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць
оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди. Невиконання цієї умови є підставою для розірвання договору оренди. 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, відшкодування податку на землю.
Балансоутримувач має право вимагати розірвання договору оренди за умови, якщо
орендар не забезпечив ефективне використання майна; користується майном не
за призначенням; передав орендоване майно у користування іншій особі; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну плату; не застрахував орендоване майно; не
приступив до проведення капітального ремонту орендованого майна, якщо такий
обов’язок на нього покладено; недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження майна; перешкоджає у проведенні перевірки використання, збереження майна;
не підписує акт приймання-передавання. У разі проведення орендарем заміни,
реконструкції, розширення, технічного переозброєння орендованого майна, що
зумовлює підвищення його вартості, це не розглядається як дозвіл на здійснення
невід’ємних поліпшень та не тягне за собою зобов’язання щодо компенсації таких
поліпшень. Зміни до умов договору оренди допускаються за взаємної згоди сторін, балансоутримувача та органу, уповноваженого управляти державним майном.
Продовження строку дії договору оренди здійснюється за умови наявності дозволу
органу, уповноваженого управляти державним майном, який надається на запит
орендодавця. У випадку припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря,
а невідокремлювані поліпшення, здійснені як за згодою, так і без згоди орендодавця
і балансоутримувача, уповноваженого органу управління, є державною власністю і
компенсації не підлягають. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 10 календарних днів
після укладення договору оренди (за наявності підтвердних документів). На момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок, підписаний між балансоутримувачем та переможцем конкурсу щодо стану
майна. Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому
визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
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:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації». Адреса: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області, каб.11.9.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Заява з документами на участь у конкурсі приймається у
конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності)
із зазначенням назви та площі об’єкта оренди, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях
та предсвяткових днях – з 9.00 до 16.45 за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, каб. 11.10.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати

за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (каб. 11.9). Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
укладення договорів оренди нерухомого майна РВ ФДМУ по Донецькій області
за тел. (057) 700-02-26.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Миколаєва,
адреса: 54056 м. Миколаїв просп. Миру, 62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно –
нежитлове приміщення службової будівлі за ГП № 13 площею 15,2 м2 військового містечка № 131 за адресою м. Миколаїв, вул. 1 Госпітальна (Косіора), 4.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно
до вимог чинного законодавства, становить 515,17 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – липень 2017 року при використанні військового майна – розміщення приватного закладу з охорони здоров’я з орендною ставкою 20 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку
орендної плати для запропонованого виду діяльності.
2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за
умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за
рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.
7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди
державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційну площі
землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію в розмірі
та порядку, що встановлені чинним законодавством.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: 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 учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від
учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності, декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімната 22.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру 62а.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімнаті № 22 КЕВ
м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних)
у економіста Путятіної Наталі Іллівни.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М-Сервіс» у кількості 14 854 332 шт., що становить
20,391 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Л. Українки, 26,
Печерський р-н, м. Київ, 01133. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «М-Сервіс»:
68.20 – здача в оренду власного нерухомого майна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ
«М-Сервіс», од.: основних засобів – 179. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) ПрАТ «М-Сервіс», тис. грн: 75 849,1. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис.
грн: основних засобів – 10 736,8.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок:–. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,3 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Адреса: м. Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 5. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Верхньодніпровське відділення
управління виконавчої дирекції фонду в Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 35,85 м2.
Балансоутримувач: ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,8 м2 та
5,2 м2 – площа загального користування. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КС «Центральна».
 4. Назва об’єкта: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Об’єднана інжинірингова компанія» у кількості 1 875 (одна тися-
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грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав
на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією щодо ціни послуги з
оцінки, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30
28 вересня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 жовтня 2017 р. о 14.00.

ча вісімсот сімдесят п’ять) шт., сумарною номінальною вартістю 9 806,25
(дев’ять тисяч вісімсот шість грн 25 коп.) грн, що становить 0,99 % статутного капіталу товариства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 49000, м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, буд. 67а.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 68.20 – Надання
в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 71.12 –
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах. 46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): будівлі – 1 шт.; споруди – 1шт.; прилади, меблі – 65 шт.; довгострокова інвестиція – 1шт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: 990,50 тис. грн (зазначається
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): будівлі – 99 648,78грн; споруди – 21 398,58
грн; прилади, меблі – 10 651,73грн; довгострокова інвестиція – 30 000,00 швейцарських франків.
Станом на 31.08.2017.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.09.2017.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 04 жовтня 2017р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 10.10.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
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№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

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

Замовник

Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова

30.09.17

Ринкова

30.09.17

Ринкова

30.09.17
Спеціальна

30.09.17

30.09.17
Спеціальна

30.09.17
Спеціальна

30.09.17

30.09.17

30.09.17
Спеціальна

30.09.17

30.09.17

30.09.17
Спеціальна

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 3.2.60 площею 12,0 м2 та частина
Представництво «Ел РВ ФДМУ
приміщення № 3.2.1 площею 88,84 м2 на 3-му поверсі пасаАл Ізраел Ерлайнз по Київській
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., БорисЛімітед»
області
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2 Нежитлові приміщення площею 99,0 м2 за адресою: КиївСільськогосподар- РВ ФДМУ
ська обл., Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. Незалежське товариство з по Київській
ності, 41, що перебувають на балансі ПАТ «Укрпошта»
обмеженою відпові- області
дальністю «Агросвіт»
3 Нерухоме майно загальною площею 135,4 м2, а саме:
ПрАТ «ВФ Україна» РВ ФДМУ
частини даху, горища та першого поверху будівлі терміпо Київській
нала «В» площею 98,4 м2; частини даху будівлі термінала
області
«А» площею 4,5 м2; частини антено-щогли будівлі РЕМ
(на створі антено-щогли МАР-40) площею 21,6 м2; приміщення будівлі РЕМ № 24 площею 10,9 м2 за адресою:
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебувають на
балансі ДП МА «Бориспіль»
4 Нежитлове приміщення № 7 площею 14,6 м2 на 1-му
ПрАТ «КИЙ АВІА»
РВ ФДМУ
поверсі бізнес-центру вантажного термінала за адресою:
по Київській
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на баобласті
лансі ДП МА «Бориспіль»
2
5 Нежитлові приміщення № 107, 109 площею 22,5 м на
АК «КЛМ КороРВ ФДМУ
2-му поверсі будівлі перонних наземних бригад за адрелівська компанія
по Київській
сою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебувають
Нідерландів»
області
на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Нежитлове приміщення № 12 площею 64,5 м2 на першоТОВ «МАУтехнік»
РВ ФДМУ
му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ за адрепо Київській
сою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що обліковуобласті
ється на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
7 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі площею 2,0 м2 та
ПАТ «Державний
РВ ФДМУ
частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі
експортно-імпорт по Київській
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Борисний банк України» області
піль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
(АТ «Укрексімбанк»)
8 Частина нежитлового приміщення № 220 площею 4,15 м2
ТОВ «Аерохендлінг» РВ ФДМУ
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
по Київській
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на баобласті
лансі ДП МА «Бориспіль»
2
9 Нежитлові приміщення площею 33,6 м за адресою:
ФОП Шпак М. О.
РВ ФДМУ
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка,
по Київській
вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі Управління
області
Державної казначейської служби України у Бородянському
районі Київської області
10 Приміщення № 256 площею 16,6 м2 на 2-му поверсі пасаТОВ «Українська
РВ ФДМУ
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Борисхендлінгова компо Київській
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
панія»
області
11 Нежитлові приміщення площею 46,2 м2 за адресою:
ПП «Будівельник
РВ ФДМУ
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка,
НВМ»
по Київській
вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі Управління
області
Державної казначейської служби України у Бородянському
районі Київської області
12 Приміщення № 24 площею 18,4 м2 на 1-му поверсі та
ТОВ «ІНТЕРАВІА»
РВ ФДМУ
приміщення № 100 площею 18,9 м2 на 2-му поверсі бупо Київській
області
дівлі надземних перонних бригад (інв. № 47468) за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебувають
на балансі ДП МА «Бориспіль»
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Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

№
з/п

Платник

Замовник

Ринкова

13 Нежитлові приміщення площею 66,9 м2 першого поФОП Онопрієнко
РВ ФДМУ
верху нежитлової будівлі за адресою: Київська обл.,
Олена Василівна
по Київській
смт Володарка, вул. Миру, 1, що перебувають на балансі
області
Управління Державної казначейської служби України у
Володарському районі Київської області
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 12.10.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.
30.09.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 60,0 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Андрійчук Р. Є.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлових приміщень їдальні площею
96,8 м2 (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення бетонно-цементного розчинного вузла площею 140,2 м2 у складській будівлі із добудовою під розчинний цементний вузол (літ. Б) та асфальтований майданчик площею
40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Слобідська, 35. Балансоутримувач: Управління міністерства внутрішніх справ України в Житомирській
області (м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Еко Захист Україна».
 Об’єкт оцінки № 4: частина приміщень площею 99,4 м2 на 1-му поверсі
будівлі котельні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Городищанська, 20. Балансоутримувач: Державний навчальний
заклад «Малинський професійний ліцей» (Житомирська обл., м. Малин, вул. Городищанська, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПП «Теплодар 2».
 Об’єкт оцінки № 5: частина приміщень площею 81,95 м2 будівлі котельні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Малинський р-н,
с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 9. Балансоутримувач: Малинський лісотехнічний коледж (Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Теплодар 2».
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення гаража площею 27,5 м2 (літ.
А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а.
Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Ісмаілов Р. К.
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 192,4 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка,
53. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Верховлюк Г. В.
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 94,2 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка,
53. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Самборська Т. В.
 Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 37,1 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка,
53. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Гусаревич В. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 25541-71, 261-62-04.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 16,6 м2 (інв. № 10310003) на другому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу СХМТ СНУ ім. Даля. Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, Центральний проспект, 72. Балансоутримувач:
Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. Даля. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Платник: ФОП
Бортнік Марина Володимиріна.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 50,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану Романа
Точина, 2. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жидачівський
р-н, м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану Романа Точина, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Білоголовський Остап Андрійович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі ремонтної майстерні (інв. № 100897) загальною площею 1 092,25 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Заводська,
118а. Балансоутримувач: ДП «Екотрансенерго». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Заводська,
118а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Стейнлес Стілл Технолоджіс».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
94,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Без назви, 69. Балансоутримувач: ДП «Екотрансенерго». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (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, вул. Без назви, 69. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТД-КАМО».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. ТуганБарановського, 13. Балансоутримувач: Львівська національна академія ветеринарної
медицини імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення в підвалі гуртожитку № 11
загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 5. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вмивальні № 146 будівлі гуртожитку загальною площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Мечнікова, 10. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Мечнікова, 10. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Андросюк Ольга Романівна.
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
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 25541-71, 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкт приватизації.
 1. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємства «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», код за ЄДРПОУ 00387298. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62143, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів
для відображення державним підприємством в передавальному балансі з метою подальшого визначення розміру пайового фонду колективного сільськогосподарського
підприємства, що утворюється на базі майна державного підприємства під час приватизації. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 вирощування
зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи: програмне забезпечення
1С – 1 од.; право постійного користування земельною ділянкою – 4 од.; основні засоби: 1) адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею 763,2 м2; водонапірна
башта літ. А-1 загальною площею 11,7 м2; склад ПММ літ. А-1 загальною площею
22,1 м2; склад МТФ літ. А-1 загальною площею 177,4 м2; нежитлова будівля літ.
А-1 загальною площею 107,3 м2; сарай на 4 відділення літ. А-1 загальною площею
37,3 м2; сарай на 11 відділень літ. А-1 загальною площею 39,4 м2; сарай на 9 відділень літ. А-1 загальною площею 18,5 м2; підвал на 6 відділень літ. А-1 загальною
площею 36,9 м2; нежитлова будівля – господарське приміщення літ. А-1 загальною
площею 58,4 м2; нежитлова будівля – господарське приміщення літ. А-1 загальною
площею 39,6 м2; тракторний гараж літ. А-1 загальною площею 1 413,0 м2; свинарник
літ. А-1 загальною площею 583,9 м2; корівник літ. А-1 загальною площею 665,2 м2;
нежитлова будівля – кормокухня літ. А-1 загальною площею 117,5 м2; зерносховище літ. А-1 загальною площею 210,9 м2; овочесховище літ. А-1 загальною площею
309,6 м2; підвал для овочів літ. А-1 загальною площею 60,9 м2; підвал для овочів
літ. А-1 загальною площею 119,3 м2; склад для матеріалів літ. А-1 загальною площею
221,5 м2; автомобільний гараж літ. А-1 загальною площею 272,1 м2; нежитлова будівля учбова майстерня літ. А-1 загальною площею 916,7 м2; учбовий корпус літ. А-2
загальною площею 1 044,6 м2; нежитлова будівля автомобільна лабораторія літ. А-1
загальною площею 202,7 м2; критий тік літ. А-1 загальною площею 1 020,0 м2; теслярська майстерня літ. А-1 загальною площею 63,4 м2; котельня літ. А-2 загальною
площею 265,6 м2; нежитлова будівля криниця літ. А-1 загальною площею 15,2 м2;
нежитлова будівля пилорама літ. А-1 загальною площею 145,2 м2; їдальня літ. А-2
загальною площею 612,6 м2; клуб літ. А-2 загальною площею 1 065,8 м2; баня літ.
А-1 загальною площею 207,6 м2; ФАП літ. А-1 загальною площею 84,7 м2; вбиральня
літ. А1 загальною площею 27,8 м2; житловий будинок (кв. № 4) літ. А-1 загальною
площею 88,7 м2; гуртожиток № 1 літ. А-2 загальною площею 565,5 м2; двоквартирний житловий будинок № 10 літ. А-1 загальною площею 87,5 м2; житловий будинок
№ 5; житловий будинок № 6; заправні агрегати – 3 од.; цистерни заправні – 10 од.;
жомова яма; водонапірна сітка; теплотраса; дорога шосейна; майданчик для сільгоспмашин; огорожа території; 2) транспортні засоби – 15 од.; 3) машини та обладнання – 204 од.; 4) багаторічні насадження – 251 од.; 5) основні біологічні активи:
корови – 10 од.; свині – 8 од.; 6) ОНБ Житловий будинок (готовність – 40 %) загальною
площею 200,9 м2 – 1 од.; 7) малоцінні необоротні матеріальні активи – 100 040 од.;
8) поточні біологічні активи: молодняк ВРХ – 18 од.; свині – 89 од.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: згідно з балансом станом на 30.06.2017 власний капітал становить 8 487 тис.
грн, у тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал – 3 272 тис. грн; додатковий
капітал – 308 тис. грн; нерозподілений прибуток – 4 907 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на 30.06.2017: нематеріальні активи: 5 тис. грн; основні засоби: 1) будівлі, споруди, інші – 1 134,3 грн, в т. ч.: житлові будинки – 488,5
тис. грн; ОНБ – 6,2 тис. грн; 2) транспортні засоби – 12,5 тис. грн; 3) машини та
обладнання – 484,3 тис. грн; 4) багаторічні насадження – 6,5 тис. грн; 5) основні
біологічні активи (довгострокові) – 129 тис. грн; 6) малоцінні необоротні матеріальні
активи – 130,5 тис. грн; 7) поточні біологічні активи – 189 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: орієнтовно 30.09.2017.
Строк виконання робіт – 20 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлове приміщення: кімн. № 29, 31, 33 на 1-му
поверсі 2-поверхового виробничого корпусу № 1 (інв.
№ 99056) за адресою: Харківська обл., смт Краснокутськ,
вул. Першотравнева, 4, що перебуває на балансі ДНВП
«Об’єднання Комунар», ЄДРПОУ 14308730, тел. 707-01-72

Дата оцінки

08.09.17

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

20 вересня 2017 року

ФОП Колпа- Інформація про закова Г. В. мовника/платника

ЖИТОМИРСЬКА область

Продовження таблиці
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На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Інформація про замовника/платника

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Мета проведення
оцінки

ФОП Лалазарова Д. Г.

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

7 Нежитлові приміщення – кімн. № 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, частина кімн. № 41 площею 100,0 м2 та
кімн. № 43 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. И-6, інв. № 70994, загальною
площею 208,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
14, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197,
тел. (057) 702-10-16
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 1-му
поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 2, літ. А-4,
інв. № 61436, загальною площею 39,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебувають на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
9 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5,
літ. А-9, інв. № 86391, загальною площею 23,0 м 2
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057)
702-10-16
10 Частина нежитлового приміщення кімн. № 4 загальною
площею 7,0 м2 на 5-му поверсі та частина горищного приміщення загальною площею 10,0 м2 5-поверхової будівлі
гуртожитку № 3, літ. А-5, інв. № 896, загальною площею
17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебувають на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Дата оцінки

ФОП Манукян
Арутюн

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

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

ТОВ «Лайфселл»

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Продовження таблиці

ТОВ «Лайфселл»

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ФОП Раєвський Є. В.

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ТОВ «Інтерунівер»

Мета проведення
оцінки

ФОП Шепотько Є. В.

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 12, 14 (за технічним
паспортом) на 7-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. А-12) загальною площею: 54,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають
на балансі Державного підприємства Український державний проектний інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», ідентифікаційний номер 02497980, тел.: 701-14-26, 701-07-29
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-16, 1-17, 1-18 на
1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу
У-4, літ. А-4, інв. № 10131000084, загальною площею
44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85,
що перебувають на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-2 у підвалі 4-повер
хової частини будівлі навчально-адміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4, інв. № 10131000042,
загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Багалія, 13, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-1 у підвалі 4-повер
хової частини будівлі навчально-адміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4, інв. № 10131000042,
загальною площею 14,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Багалія, 13, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 3-10 на 3-му
поверсі 4-поверхової частини будівлі навчальноадміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4,
інв. № 10131000082, загальною площею 31,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що перебувають на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00

Дата оцінки

ПП «НВКП
«АСТРОН»

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

ТОВ Видавництво Інформація про за«РАНОК»
мовника/платника

Продовження таблиці

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 № 10-36-3320 «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; комплекс будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 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).

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 24.04.2017
Термін
Вартість
виконан№
ПлоСОД – певиконанНазва об’єкта оцінки
Адреса
об’єкта
оцінки
ня, каз/п
ща, м2
реможець
ня робіт,
лендаргрн
них днів
1 Нерухоме майно
67,9 м. Київ, вул. ЗдолбунівТОВ «Са2
3 530
ська, 2
рос»
2 Частина нежитлового приміщен59,6 м. Київ, вул. Володимир- ФОП Щас3
3 550
ня – об’єкта культурної спадщини
ська, 50
лива Н. З.
3 Частина нежитлового приміщення
85,3 м. Київ, вул. Фізкультури, 1 ТОВ «Рено3
3 550
ме Груп»
4 Нежитлове приміщення
42,6 м. Київ, вул. Празька, 5
ФОП Щас3
3 520
лива Н. З.
5 Частина нежитлового приміщення
16,2 м. Київ, пл. Львівська, 8
ФОП Чеба3
3 400
ков О. І.
6 Частина нежитлового приміщення
12,0 м. Київ, просп. Академіка ТОВ «Са2
3 400
Глушкова, 4г
рос»
7 Частина даху
5,0
м. Київ, вул. ЛомоноФОП Чеба3
3 500
сова, 36
ков О. І.
8 Частина нерухомого майна, що роз1,0
м. Київ, вул. Інститутська, 4 ФОП Щас3
3 450
ташована на двох поверхах будівлі
лива Н. З.
9 Нежитлові приміщення
95,0 м. Київ, вул. М. ГрушевТОВ «Са2
3 580
ського, 7
рос»
10 Нежитлове приміщення
16,4 м. Київ, просп. ПереТОВ «Са2
3 370
моги, 37л
рос»
11 Нежитлові приміщення
54,4 м. Київ, просп. ПереТОВ «Са2
3 500
моги, 50
рос»
12 Нежитлове приміщення
24,0 м. Київ, просп. ПереФОП Щас3
3 450
моги, 37к
лива Н. З.
13 Частина нежитлового приміщення
30,0 м. Київ, вул. Митрополита ФОП Щас3
3 470
Василя Липківського, 35 лива Н. З.
14 Нежитлові приміщення
232,4 м. Київ, вул. Митрополита ФОП Щас3
3 900
Василя Липківського, 35 лива Н. З.
15 Частина нежитлового приміщення
1,0
м. Київ, вул. ВасильківФОП Чеба3
3 300
ська, 94
ков О. І.
16 Нежитлове приміщення
35,9 м. Київ, просп. ГолосіївТОВ «Са2
3 480
ський, 50
рос»
17 Нежитлове приміщення
55,6 м. Київ, просп. ПереТОВ «Са3
3 530
моги, 57
рос»
18 Нежитлове приміщення
44,6 м. Київ, вул. ЕспланадФОП Щас3
3 500
на, 4 – 6
лива Н.З.
19 Нежитлові приміщення
18,2 м. Київ, вул. Полковника ТОВ «Са2
3 370
Шутова, 13
рос»
20 Нежитлові приміщення
63,1 м. Київ, пл. Львівська, 8
ТОВ «Рено3
3 550
ме Груп»
21 Нежитлові приміщення
904,7 м. Київ, Столичне шосе, 19 ФОП Чеба3
5 000
ков О. І.
22 Нежитлові приміщення
493,9 м. Київ, просп. ПереФОП Щас3
4 200
моги, 14
лива Н.З.
23 Нежитлове приміщення
315,6 м. Київ, просп. ПереФОП Щас3
4 100
моги, 50
лива Н.З.
24 Нерухоме майно
242,6 м. Київ, вул. Є. СверФОП Чеба3
4 000
стюка, 15
ков О. І.
25 Нерухоме майно
138,9 м. Київ, вул. Іллінська, 9
ФОП Чеба3
3 700
ков О. І.
26 Частина нежитлового приміщення
4,0
м. Київ, просп. Академіка ТОВ «Са2
3 280
Глушкова, 4
рос»
27 Частина нежитлового приміщення
4,32 м. Київ, вул. М. Омелянови ФОП Щас3
3 350
ча-Павленка (Суворова), 1 лива Н.З.
28 Нежитлові приміщення
471,1 м. Київ, бульв. Т. Шевчен- ТОВ «Са2
4 250
ка, 27а, літер «А»
рос»
29 Частина нежитлового приміщен11,4 м. Київ, вул. Володимир- ФОП Чеба3
3 400
ня – об’єкта культурної спадщини
ська, 60
ков О. І.
30 Нежитлове приміщення
34,4 м. Київ, вул. БратиславТОВ «Са2
3 440
ська, 50
рос»
31 Частина нежитлового приміщення
2,0
м. Київ, вул. ПолітехФОП Щас3
3 280
нічна, 41
лива Н.З.
32 Частина даху та технічного по10,5 м. Київ, вул. Лаборатор- ПП «Фірма
4
3 700
верху
(у т. ч. на, 5/17
«Конкрет»
3,0 та 7,5)
33 Нежитлове приміщення
22,00 м. Київ, просп. Повітроф- ПП «Фірма
4
3 450
лотський, 94
«Конкрет»
34 Нежитлове приміщення
28,80 м. Київ, просп. Повітроф- ФОП Чеба3
3 500
лотський, 94
ков О. І.
35 Нежитлові приміщення
1 019,3 м. Київ, вул. Гоголівська, 7 ФОП Чеба3
6 000
ков О. І.
36 Нежитлові приміщення
760,5 м. Київ, вул. Гоголівська, 7 ФОП Чеба3
5 300
ков О. І.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 03.05.2017
Термін вико- Вартість
№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта оцінки СОД – переможець нання, кален- виконання
з/п
оцінки
ща, м2
дарних днів робіт, грн
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення

15,3 м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
24,4 м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
23,3 м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
50,6 м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
63,0 м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
30,0 м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «X»
8,8 м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3,
літ. «Ц»
10,0 м. Київ, просп. Перемоги, 37л
107,9 м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 – 75
100,4 м. Київ, вул. Тургенєвська, 71 – 75
102,7 м. Київ, просп. Голосіївський, 50
87,0 м. Київ, пл. Контрак
това, 4

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3 400

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Чебаков О. І.

3

3 420

3

3 450

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Сарос»

3

3 500

3

3 520

2

3 480

ТОВ «Сарос»

2

3 370

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 300

ТОВ «Сарос»

2

3 630

ТОВ «Сарос»

2

3 600

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Чебаков О. І.

3

3 550

3

3 550

20 вересня 2017 року

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

13 Нежитлові приміщення
14 Нежитлове приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Частина нежитлового приміщення
18 Частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної
спадщини
19 Нежитлові приміщення
20 Нежитлові приміщення
21 Частина нежитлових приміщень
22 Частина даху

Продовження таблиці
Термін вико- Вартість
СОД – переможець нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
470,5 м. Київ, вул. О. Теліги, 8 ТОВ «Сарос»
2
4 250

частина учбово-лабораторного корпусу № 3 площею 149,2 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29 визнано ФОП Малащицьку О. Г; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

31,7 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
15,0 м. Київ, вул. Вавілових, 13
54,6 м. Київ, Кловський
узвіз, 13а
1,0 м. Київ, просп. Науки, 7

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 10.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, шахта «Південнодонбаська № 1». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Азовський судноремонтний завод». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ТОВ «СРЗ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Адмірала Луніна,
2, м. Маріуполь, Донецька обл. Мета проведення оцінки: повернення майна цілісного
майнового комплексу з оренди. Керуючись п. 10 розділу V Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності оголошено перерву.

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

1,0 м. Київ, пл. Контрактова, 2а

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3 500

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ПП «Фірма «Конкрет»

3

3 350

4

3 550

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

3

3 280

3

3 280

185,2 м. Київ, вул. Іллінська, 9 ФОП Чебаков О. І.

3

3 700

51,6 м. Київ, вул. Желябова, 4
45,1 м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51
5,0 м. Київ, вул. Дегтярівська, 51
51,0 м. Київ, вул. Гарматна, 2

ТОВ «Сарос»

2

3 520

ТОВ «Сарос»

2

3 440

СПД Чайка С. О.

4

3 800

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Чебаков О. І.

3

3 520

ТОВ «Сарос»

2

3 420

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

3

3 500

ТОВ «Сарос»

2

3 600

ТОВ «Сарос»

2

3 400

23 Нежитлове приміщення
24 Нежитлове при96,0 м. Київ, вул. Якутська, 3
міщення
25 Нежитлове при271,12 м. Київ, Вознесенський
міщення
узвіз, 20
26 Нежитлове при21,3 м. Київ, вул. Попудренміщення
ка, 54
27 Нежитлове при55,5 м. Київ, просп. Перемоміщення – об’єкт
ги, 37, корпус №1
культурної спадщини
28 Нежитлове при103,5 м. Київ, вул. Борщагівміщення
ська, 193
29 Частина нежитло- 16,79 м. Київ, вул. Білорусьвого приміщення
ка, 22

3

3 590

3

3 800

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 27.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
Синагога (пам’ятка архітектури національного значення) загальною площею
744,3 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 2 100,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина будівлі «А-2» площею 76,5 м2 за адресою: 45100, Волинська обл.,
м. Рожище, вул. Незалежності, 24 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
під’їзна залізнична колія загальною протяжністю 1 478,00 пог. м за адресою:
45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки –
1 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення площею 60,5 м2 за адресою: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
павільйон для овочів площею 16,0 м2 за адресою: 43000, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 15а визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 68,0 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
група інвентарних об’єктів: будівля «Лісовий кордон» загальною площею
122,5 м2 за адресою: 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2; господарська будівля загальною площею 150,2 м2 за адресою: 45551,
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а визнано ФОП
Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки –
2 160,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею 52,2 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1 визнано ФОП Мірчук О. В.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 409,94 грн та
строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина приміщення учбово-теоретичного корпусу площею 79,92 м2 за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська,7 визнано ТзОВ «Атлант»
ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 11.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина спорткомплексу (літер Ж-2) площею 3,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, ІІ поверхи)
(літер Б-3) площею 107,7 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП Рак А. А.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 1 800,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина учбово-лабораторного корпусу площею 147,5 м2 за адресою: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 11.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 139,7 м2
першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 43,6 м2
першого та другого поверхів будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: водозливний колектор (інв. № 20418) довжиною 77,5
м, в’їзд до похилого стволу (інв. № 20416) довжиною 210,0 м. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з додатковою відповідальністю
«СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Бахмут, територія Бахмутської міської ради. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 685 грн, строк виконання –
3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 16.05.2017
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 91,8 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровськпромбуд». Адреса: м. Дніпро, вул. Гомельська, 59. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ НВЦ
«Гігієніст ЛТД». Дата оцінки – 12.05.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 90,6 м2. Балансоутримувач: 41 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Софіївка, вул. Незалежності, 87. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗ «Софіївський районний трудовий архів» Софіївської
районної ради. Дата оцінки – 01.06.2017. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина даху площею 5,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ІСП
РІАД». Дата оцінки – 01.03.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 3 520,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 251,8 м2. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Дніпропетровські магістральні електричні
мережі ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Адреса: м. Дніпро,
вул. Запорізьке шосе, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 3 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,41 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малов А. Є. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Харук Н. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,2 м2. Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ
УДППЗ «Укрпошта». Дата оцінки – 15.05.2017. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 67,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФДОУ ПАТ «Ощадбанк». Дата оцінки – 22.04.2017. Переможець – ТОВ
«Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: Дніпропетровська обл.,
с. Рядове, вул. Дружби, 6а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Північно-збагачувальний комбінат». Дата оцінки –
01.01.2017. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 10.05.2017
Найменування/
ПІБ суб’єкта
№
оціночної
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
діяльності –
переможця
конкурсу
1 Об’єкт приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього державного
ТзОВ
підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської «Орієнтирорганізації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», за адресою: 76014, Реформа»
м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18 (з визначенням державної частки та
частки орендаря). Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
2 Частина стіни площею 9,0 м2 будівлі стоматологічного корпусу, що облікову- ТОВ «Екається на балансі державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський Захід»
національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 276,6 м2 та зовнішня площадка площею
ФОП Тарно77,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що обліковується на
польський
балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області,
Анатолій Пилиза адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Мета проведення
пович
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
1 950

4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

14 Частина даху загальною площею 30,0 м2 в адмінбудинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики в ІваноФранківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
15 Приміщення загальною площею 15,73 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської
філії Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто»
імені Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана
Франка, 4. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
16 Частина приміщення загальною площею 36,3 м2 першого поверху
адміністративно-лабораторного корпусу № 6А, що обліковується на
балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
17 Приміщення загальною площею 9,0 м2 (антено-місце), а саме:
3,0 м2 – частина даху та 6,0 м2 – частина технічного поверху в будівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
18 Гідротехнічні споруди: руслового ставу загальною площею 195,21
га; садків зимувальних 7 шт. загальною площею 1,14 га; ставів
зимувальних 6 шт. загальною площею 7,72 га, що обліковується на
балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: ІваноФранківська обл., Рогатинський р-н, на території Княгиницької
сільської ради. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
19 Гідротехнічні споруди 22 ставів, водоподаючого та випускного
каналів загальною площею 65,16 га, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська
обл., Калуський р-н, с. Завадка та с. Верхня. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
20 Гідротехнічні споруди ставу № 2 площею водного плеса 1,7769 га,
балансоутримувач ліквідований, за адресою: Івано-Франківська
обл., Богородчанський р-н, с. Похівка. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди
21 Приміщення загальною площею 62,9 м2 (№ 17, 18, 19, 20, 21, 22
згідно з техпаспортом) на першому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Служби автомобільних доріг в ІваноФранківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 27.04.2017
Для проведення незалежної оцінки:
колісного транспортного засобу – легкового автомобілю SUZUKI-SWIFT, тип
кузова хечбек-В, номер шасі (кузова рами) TSMMAB35S00925135, реєстраційний
номер АО 9184 ВН, 2003 року випуску, місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 10а з метою його відчуження установою,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І.,
на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00 грн, термін виконання – 5 днів;
колісного транспортного засобу – легкового автомобілю SUZUKI-SWIFT, тип кузова загальний легковий седан – В, номер шасі (кузова рами) TSMMAH35S00922376,
реєстраційний номер АО 9172 ВН, 2003 року випуску, місцезнаходження об’єкта:
88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 10а з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00 грн, термін виконання – 5 днів;
колісного транспортного засобу – легкового автомобілю VOLKSWAGENJETTA, тип кузова загальний легковий седан – В, номер шасі (кузова рами)
WVWZZZ1KZ8M174604, реєстраційний номер АО 5904 ВK, 2008 року випуску,
місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська,

18.04.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 27.04.2017
Для проведення незалежної оцінки:
будівлі учбового комбінату площею 563 м2, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 4 з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких
умовах: вартість послуг – 2 150,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини теплового цеху площею 654,3 м2, місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 4 з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 2 150,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна
Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності –
з/п
переможця
конкурсу
1 Частина приміщень загальною площею 114,1 м2 (приміщення № 4-9,
ФОП Тарно11-13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, крило А згідно з технічним паспорпольський
том) на 1-му поверсі старого (недіючого) навчального корпусу, що
Анатолій Пилиобліковується на балансі Богородчанського професійного будівельпович
ного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл., с-ще Богородчани,
вул. Шевченка, 59. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Частина приміщення пожежного депо загальною площею 71,96 м2,
ТОВ «Екащо обліковується на балансі Аварійно-рятувального загону спеціальЗахід»
ного призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 92в. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
3 Частина приміщення першого поверху площею 6,0 м2, що облікоФОП Тарновується на балансі Надвірнянської об’єднаної Державної податкової
польський
інспекції головного управління ДФС в Івано-Франківській області,
Анатолій Пилиза адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Визволення,
пович
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Частина приміщення Яремчанської податкової інспекції площею 9,0 м2,
ФОП Тарнощо обліковується на балансі Надвірнянської об’єднаної Державної
польський
податкової інспекції головного управління ДФС в Івано-Франківській
Анатолій Пилиобласті, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Курортпович
на, 4/2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
5 Частина приміщення горища загальною площею 40,0 м2 у навчальФОП Тарноному корпусі № 1, що обліковується на балансі Івано-Франківський
польський
Національний технічний університет нафти і газу, за адресою:
Анатолій Пилим. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета проведення незапович
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
6 Частина приміщення загальною площею 217м2 (№29-43 згідно з техФОП Тарнопаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на бапольський
лансі Управління праці та соціального захисту населення Коломийської
Анатолій Пилирайдержадміністрації, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
пович
вул. І. Франка, 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
7 Нежитлові приміщення загальною площею 119,37 м2 на першому
ПП «Радикал»
поверсі гуртожитку (кімнати № 34-41 згідно з техпаспортом), що
обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу
«Івано-Франківський національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
8 Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської районної державТОВ «Еканої лікарні ветмедицини площею 36,4 м2, що обліковується на балансі
Захід»
Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини, за адресою:
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
9 Нежитлові приміщення (гаражі) загальною площею 140,74 м2, що
ПП «Радикал»
обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н,
с-ще Богородчани, вул. Шевченка, 57. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
10 Частина даху загальною площею 24,0 м2 у будівлі гуртожитку, що
ФОП Тарнообліковується на балансі Державного вищого навчального закладу
польський
«Івано-Франківській національний медичний університет», за адреАнатолій Пилисою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Мета проведення
пович
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
11 Частина підвального приміщення (прим. II коридор) площею 13,9 м2
ПП «Радикал»
спорткомплексу «Олімп», що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
12 Об’єкти форельного господарства загальною площею 9 048,1 м2
ПП «Радикал»
(комплекс будівель та споруд), що обліковуються на балансі Державного підприємства «Ворохтянське лісове господарство», за адресою:
Івано-Франківська обл., смт Ворохта Яремчанської міськради,
вул. Говерлянська, 26, 25а. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
13 Частина приміщення площею 7,2 м2 (прим. II згідно з експлікаціПП «Радикал»
єю) у фойє першого поверху адміністративно-навчального корпусу
Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
18.04.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 27.04.2017
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень Берегівського Центру обслуговування споживачів (ЦОС)
за інв. № 88-91, 1/2 № 78 загальною площею 65,55 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: м. Берегово, пл. Ф. Ракоці,
ІІ, буд. 3 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг –
1 998,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 24) І-го поверху будівлі літ. «Бν» загальною
площею 14,7 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Солотвино, вул. Терека, 42 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких
умовах: вартість послуг – 2 080,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення підвального поверху (поз. 1-20) загальною площею
6,6 м2 будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Ф. Ракоці, 13 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість
послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 4 днів.

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.04.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки:
об’єкта незавершеного будівництва – їдальні № 54 на 150 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна (стара назва вул. Героїв Сталінграда), 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Вартість виконання робіт з
оцінки – 10 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –15 календарних днів від дати
підписання договору.

18.04.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.05.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 150,93 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А),
що перебувають на балансі Житомирський професійний політехнічний ліцей, за адресою: м. Житомир, вул. Старовільська, 9а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
мисливський будинок (літ. А,а,а1,а2 № 1, 2) площею 218,0 м2, альтанка (літ. Б),
вбиральня (літ. В), сарай (літ. Г), сарай (літ. Д), вольєр (літ. Є), навіс (літ. Ж), погріб
(№ 4), колодязь (№ 3), що перебувають на балансі ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: Житомирська обл., НовоградВолинський р-н, с. Піщів, вул. Зелена, 22 (вартість виконання – 2 200,00 грн, строк виконання – 4 календарні дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 897,9 м2 будівлі гаража (літ. А), що перебуває на балансі Управління
агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Житомир, вул. Максютова, 18е (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 10.05.2017
Для проведення незалежної оцінки:
колісного транспортного засобу HONDA ACCORD, 1999 року випуску, державний номер АО 4359 ВК, номер кузова JHMCH3660XC200548, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Августина Штефана, 21а з метою
його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00 грн,
термін виконання – 5 днів;
колісного транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, 2003 року випуску,
державний номер АО 5008 АВ, номер кузова WVWZZZ3BZ4E085201, місцезнаходження об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Августина Штефана,
21а з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00
грн, термін виконання – 5 днів;
колісного транспортного засобу VOLKSWAGEN GOLF, 1996 року випуску, державний номер АО 9173 ВН, номер кузова 3VW1931HLТM317398, місцезнаходження
об’єкта: 88017, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Августина Штефана, 21а з
метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00
грн, термін виконання – 5 днів;
колісного транспортного засобу DAEWOO LEGANZA, державний номер АО 8177
АМ, 1999 р. в., номер кузова KLAVF69WEWB130169, колісного транспортного засобу
TOYOTA HI Ace, державний номер 555 68 РТ, 1993 р. в., номер кузова LH1040002375,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Срібляста, 1 з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «РОСАВА-СЕРВІС», на таких умовах: вартість послуг – 1 570,00
грн, термін виконання – 5 днів.

18.04.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.05.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: нежитлові приміщення площею
43,16 м2 частини торгового центру (літ. В), що перебуває на балансі Озерянського торфозаводу – філія ДП «Житомирторф», за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10 (вартість виконання – 1 800,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: частина нежитлових приміщень площею 28,6 м2 будівлі лазні-пральні (літ. А), що перебуває
на балансі Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ужачинська, 5 (вартість виконання –
1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарні дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.

10а з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 100,00
грн, термін виконання – 5 днів.

18.04.17

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 470,24 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Постачання
трудових ресурсів». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 200,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ телерадіокомпанія «ІРТ». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 200,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,4 м. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ телерадіокомпанія «ІРТ». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 200,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: житловий будинок на вул. Флобера, 8, розташований в
зоні розвитку кар’єру (інв. № 810355); повітряна ЛЕП 0,4 кВт освітлення території профілакторію (інв. 300829); теплотраса від вул. Каткова, 31 до профілакторію
(інв. № 300036). Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки (10.03.2017). Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 8 000,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 05.05.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах:
частина приміщень загальною площею 165,06 м2 у напівпідвальному поверсі
учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
пл. Дружби народів, 2, що перебувають на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж», вартість робіт – 2 000,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення операційного залу площею 3,40 м2, що перебуває на першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку, за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість робіт – 1 800,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах:
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 3
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 35, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 4
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 850,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 33,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Поповкіна, 35, що перебувають на балансі Управління державної казначейської
служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської області, вартість
робіт – 1 885,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єктах:
частина приміщення вестибуля площею 5,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Короленка, 20, та перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість робіт – 1 745,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина приміщення фойє площею 4,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 735,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Додаток
до наказу ФДМУ
від 07.07.2017 № 1102

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

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

1 Бабанін Вячеслав Євгенович

2503

25.03.2005

2 Баєв Максим Сергійович

4602

04.05.2006

3
4
5
6
7
8
9

745
1086
1713
806
9079
3968
1684

04.11.2003
23.02.2004
07.08.2002
02.09.2014
23.02.2012
27.09.2005
07.08.2002

Баламутов Леонід Володимирович
Балтян Вячаслав Вікторович
Бартош Юрій Петрович
Батрак Дмитро Валерійович
Безик Юрій Юрійович
Бекасов Ігор Олександрович
Бердніков Руслан Вікторович

№ 74 (1094)

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
1030
МФ 1971
МФ № 3667
МФ № 222
МФ № 2789
МФ № 224
МФ 616
4615
МФ № 110
МФ № 7989
МФ 930
4616

дата видачі
01.06.2001
02.10.2004
11.06.2005
24.05.2003
25.12.2004
24.05.2003
01.11.2003
06.12.2000
31.05.2014
08.10.2011
28.02.2004
06.12.2000

навчальний заклад
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
Егіда
ІКЦ УТО
МІБ
МВС
УКШ
УКШ
Придн. ДАБтА
МВС

Регiон
м. Донецьк
м. Київ
м. Київ
м. Вінниця
Сумська обл.
Полтавська обл.
Закарпатська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ

Продовження таблиці

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

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

10 Біденко Наталія Василівна

6588

09.06.2008

11
12
13
14

Білий Олександр Григорович
Бойко Андрій Володимирович
Бондар Наталія Іванівна
Бондаренко Валерій Борисович

857
6629
3224
8132

08.12.2003
02.07.2008
17.06.2005
11.03.2010

15 Бондаренко Геннадій Петрович

8164

23.03.2010

16
17
18
19

310
3977
6907
3070

12.09.2016
27.09.2005
14.10.2008
16.06.2005

Бражник Андрій Володимирович
Брехаря Олег Вікторович
Булат Лариса Анатоліївна
Бунятов Мамед Муратович

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 5975
ЦМК № 399
МФ № 5691
МФ № 5540
МФ № 560
МФ № 5841
МФ 3466
МФ № 7430
МФ № 231
МФ № 4222
МФ № 8314
МФ 93
МФ № 5470
МФ 877

дата видачі
24.05.2008
24.05.2008
09.02.2008
15.12.2007
04.10.2003
05.04.2008
19.03.2005
20.02.2010
24.05.2003
01.04.2006
21.04.2012
28.02.2004
24.11.2007
27.12.2003

навчальний заклад
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
Придн. ДАБтА
УКШ
ІКЦ УТО

20 вересня 2017 року

Регiон

м. Київ
м. Вінниця
м. Запоріжжя
Вінницька обл.
м. Харків
м. Дніпропетровськ
м. Харків
м. Дніпропетровськ
м. Кіровоград
м. Херсон



П

8
Продовження таблиці

№
з/п
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Прізвище, ім’я, по батькові
Бурлака Руслан Петрович
Бут-Гусаім Олександр Васильович
Верещака Микола Миколайович
Візун Ілля Володимирович
Власюк Юрій Станіславович
Воробйов Валерій Миколайович
Галинський Віталій Вікторович
Гедз Олександр Іванович
Герелес Олег Анатолійович
Голуб Олександр Миколайович
Горішній Євген Іванович
Грамма Артем Ігорович
Гребенков Сергій Юрійович
Громов Юрій Васильович
Губський Ярослав Михайлович
Гуляєв Артем Сергійович
Гусятинський Василь Олександрович
Данілін Сергій Сергійович

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
744
04.11.2003
8141
11.03.2010
1781
12.08.2002
5716
24.07.2007
7452
27.04.2009
589
10.10.2003
181
17.08.2015
5030
14.12.2006
9179
19.04.2012
9381
12.07.2012
7135
18.12.2008
8139
11.03.2010
742
04.11.2003
579
10.10.2003
5417
11.04.2007
8417
21.09.2010
5010
14.12.2006
7129
18.12.2008

38 Довгаль Світлана Володимирівна

5043

20.12.2006

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5412
9981
8418
1028
1840
9004
8059
9101
1821
759
1860
1864
648
3478
5171
722
5066
11598
8135
11650
1708

11.04.2007
25.07.2013
21.09.2010
27.05.2002
12.08.2002
19.01.2012
28.01.2010
02.03.2012
12.08.2002
04.11.2003
12.08.2002
12.08.2002
10.10.2003
05.07.2005
29.01.2007
04.11.2003
27.12.2006
21.11.2013
11.03.2010
27.11.2013
07.08.2002

60 Кріцак Василь Васильович

9001

19.01.2012

61
62
63
64
65
66

Лебедєв Олександр Григорович
Ликов Сергій Вікторович
Лисой Юрій Анатолійович
Лисюк Наталія Григорівна
Ляшко Євген Анатолійович
Малярчук Микола Миколайович

5591
308
6104
186
651
1841

25.06.2007
12.09.2016
21.12.2007
19.08.2015
10.10.2003
12.08.2002

67 Марченко Василь Валентинович

Донець Світлана Віталіївна
Євдокіменко Сергій Анатолійович
Єфремов Іван Вікторович
Жуков Віктор Іванович
Загинайло Микола Олексійович
Зайцев Роман Васильович
Зиненко Олександр Анатолійович
Зозуля Ігор Іванович
Касьяненко Костянтин Вячеславович
Кацюба Ігор Миколайович
Кікерчук Любомир Юрійович
Князєв Ігор Олександрович
Козій Андрій Ярославович
Козлов Олександр Володимирович
Козоріз Руслан Дмитрович
Кононенко Анатолій Олександрович
Копотя Євген Миколайович
Корецька Юлія Володимирівна
Кригін Євген Володимирович
Крилова Тетяна Андріївна
Крицький Олег Миколайович

9111

03.03.2012

68 Марчук Ігор Мусійович

740

04.11.2003

69 Медвідь Юрій Михайлович

6167

17.01.2008

70 Михальченко Юрій Михайлович

571

07.10.2003

71 Морохов Аркадій Валерійович
72 Москалюк Сергій Павлович
73 Наконечний Володимир Йосифович

650
8553
739

10.10.2003
30.12.2010
04.11.2003

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 234
МФ № 7427
4745
МФ № 235
МФ № 6064
МФ № 239
МФ № 42
МФ № 4296
МФ № 7961
МФ № 8360
МФ № 6338
МФ № 7426
МФ № 244
МФ № 245
МФ № 4550
МФ № 6636
МФ № 4302
МФ № 6094
МФ № 253
МФ № 4273
МФ № 4895
МФ № 8053
МФ № 6643
322
4747
МФ № 7965
МФ 3058
МФ № 8041
4624
МФ № 266
4493
4625
МФ № 269
МФ 3600
МФ № 4563
МФ № 270
МФ № 4729
МФ № 8200
МФ № 7425
МФ № 8204
4388
МФ № 5120
МФ № 8076
МФ № 4994
МФ № 8365
МФ № 5286
МФ № 6605
МФ № 275
4627
МФ № 4363
4752
МФ № 278
4628
МФ № 4795
304
МФ № 280
МФ № 282
МФ № 6922
МФ № 283

дата видачі
24.05.2003
20.02.2010
20.04.2001
24.05.2003
07.06.2008
24.05.2003
13.06.2015
13.05.2006
01.10.2011
19.05.2012
04.10.2008
20.02.2010
24.05.2003
24.05.2003
11.11.2006
20.12.2008
13.05.2006
07.06.2008
24.05.2003
15.04.2006
03.03.2007
08.06.2013
20.12.2008
29.09.2000
20.04.2001
01.10.2011
12.02.2005
12.11.2011
06.12.2000
24.05.2003
03.11.2000
06.12.2000
24.05.2003
11.06.2005
11.11.2006
24.05.2003
16.12.2006
05.10.2013
20.02.2010
05.10.2013
01.09.2000
02.06.2007
10.12.2011
31.03.2007
19.05.2012
08.09.2007
13.12.2008
24.05.2003
06.12.2000
17.06.2006
20.04.2001
24.05.2003
06.12.2000
23.12.2006
23.03.2001
24.05.2003
24.05.2003
30.05.2009
24.05.2003

навчальний заклад
ІКЦ УТО
УКШ
МВС
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО
Експерт-Сервіс
Егіда
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
Егіда
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
ХЦНТЕІ
Інст. експ. та упр. власн.
Мін’юст
МВС
УКШ
УКШ
УКШ
МВС
ІКЦ УТО
МВС
МВС
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
МВС
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
ІКЦ УТО
МВС
УКШ
МВС
ІКЦ УТО
МВС
УКШ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
ІКЦ УТО

Регiон

75 Орлов Ігор В’ячеславович
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

м. Кіровоград
м. Чернігів
м. Харків
м. Миколаїв
Донецька обл.
м. Полтава
м. Суми
м. Запоріжжя
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Херсон
м. Івано-Франківськ
м. Харків
м. Івано-Франківськ
м. Запоріжжя
м. Київ
Сумська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Харків
м. Київ
Сумська обл.
м. Івано-Франківськ

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

м. Одеса
Харківська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Київ

115
116
117
118

м. Суми

119 Шиян Андрій Володимирович

м. Львів

120 Штефан Олександр Миколайович
121 Ящук Вадим Миколайович

1
2
3
4

Григор’єва Ірина Станіславівна
Гук Микола Михайлович
Зиненко Олександр Анатолійович
Коновал Сергій Іванович

номер
124
118
8059
5871

дата видачі
30.05.2017
07.05.2015
28.01.2010
24.09.2007

номер
МФ № 52
ЦМК № 3
2227
ЦМК № 335

дата видачі
08.04.2017
04.04.2015
03.02.2001
14.07.2007

м. Дніпропетровськ
м. Вінниця
м. Львів

Тернопільська обл.
м. Житомир
Дніпропетровська обл.
Дніпропетровська обл.
Луганська обл.
м. Київ
Львівська обл.
Запорізька обл.
м. Запоріжжя
м. Київ
м. Харків

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Анісімов Олександр Євгенович
2 Аніщенко Наталія Вікторівна
3 Баскатов Роман Володимирович
4 Богун Ігор Вячеславович
5 Гончарова Ельвіра Вікторівна
6 Денисенко Анжеліка Сергіївна

м. Донецьк

7 Дзвоник Ада Анатоліївна
8 Драч Віктор Миколайович
9 Дулуб Юлія Валентинівна
10 Жеребіна Олена Василівна
11
12
13
14
15
16
17
18

Жоголєва Олена Іванівна
Захарчук Олександр Васильович
Катюк Олександр Ігорович
Кікерчук Лілія Іванівна
Коноваленко Ольга Лойзівна
Корнієць Ірина Ігорівна
Куликов Сергій Олексійович
Могилова Марина Михайлівна

19 Петрушенко Андрій Борисович
20 Пінькас Олександр Валерійович

газета «відомості приватизації» –
додаток до «державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор в. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження г. о. деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
178
17.08.2015
175
11.08.2015
189
03.08.2015
150
31.07.2015

Прізвище, ім’я, по батькові
Пушняк Лілія Володимирівна
Столярчук Сергій Олександрович
Стражник Андрій Дмитрович
Сятрайкіна Ганна Володимирівна

17 Ткач Юлія Станіславівна

10560

30.08.2013

18 Шакун Юрій Володимирович
19 Шах Олександр Анварович

3995
176

14.11.2002
11.08.2015

м. Львів
Луганська обл.
Закарпатська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Вінниця
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Миколаїв
м. Харків
м. Київ
м. Київ
м. Хмельницький
Полтавська обл.
Львівська обл.
м. Київ
м. Хмельницький
м. Дніпропетровськ
м. Львів
Житомирська обл.
м. Київ
м. Рівне
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Полтавська обл.
Полтавська обл.
м. Дніпропетровськ
Тернопільська обл.
м. Київ
м. Вінниця
м. Харків
м. Київ
м. Миколаїв
м. Одеса
Чернігівська обл.
м. Суми
м. Запоріжжя
м. Київ
м. Полтава
м. Полтава
Сумська обл.
м. Луганськ
Закарпатська обл.
м. Рівне

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 63
МФ № 65
МФ № 66
МФ № 8452
МФ № 7386
ЦМК № 464
МФ № 7957
МФ № 8665
47
МФ № 67

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
5806
23.08.2007

Прізвище, ім’я, по батькові

6 Ткач Юлія Станіславівна

Київська обл.
м. Київ
м. Запоріжжя
Київська обл.

10560

30.08.2013

дата видачі
04.07.2015
04.07.2015
04.07.2015
21.07.2012
19.12.2009
11.07.2009
09.07.2011
22.12.2012
23.02.2001
04.07.2015

навчальний заклад
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ
ХЦНТЕІ
Одес. акад. Попова
МІБ
Одес. акад. Попова
МІБ
Егіда
Експерт-Л

Регiон
м. Київ
Київська обл.
м. Житомир
Донецька обл.
м. Одеса
м. Київ
м. Київ

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
2289
МФ № 8665
МФ № 7386
МФ № 7957

дата видачі
24.03.2001
22.12.2012
19.12.2009
09.07.2011

навчальний заклад
МЦПІМ
МІБ
Одес. акад. Попова
Одес. акад. Попова

Регiон
м. Київ
м. Одеса

Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр
Українського товариства оцінювачів»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; Одес.акад.Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова.
Продовження таблиці

№
з/п

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
10600
06.09.2013
488
08.08.2003

Прізвище, ім’я, по батькові

21 Сосновська Марина Василівна
22 Студенцова Ірина Володимирівна

Регiон
Київська обл.

23 Танинець Тетяна Василівна

7878

01.12.2009

м. Сімферополь

24 Тарнаруцька Наталія Петрівна
25 Харечко Анатолій Васильович

5421
5202

11.04.2007
02.02.2007

26 Щербакова Марина Олександрівна

8219

19.05.2010

м. Київ
Дніпропетровська обл.

м. Дніпро

м. Київ

Продовження таблиці

№
з/п

5 Матешко Микола Миколайович

Регiон

Луганська обл.

Рівненська обл.

Примітка. ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Крок –
ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості; Придн.
ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут
підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр
науково-технічної та економічної інформації»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Одес. акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»;
Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л».

Додаток
до наказу ФДМУ
від 24.07.2017 № 1184

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
126
24.02.2016
МФ № 68
11.07.2015 УКШ
ЦМК № 331
14.07.2007 Далекс-експерт
5814
30.08.2007
МФ № 5197
14.07.2007 Далекс-експерт
5486
28.04.2007
00072/Х
09.06.2001 ХОПНТЕІ
803
09.04.1997 МЦПІМ
3128
17.06.2005
МФ 3321
26.02.2005 МІБ
2438
23.03.2005
МФ 489
19.07.2003 ХЦНТЕІ
МФ № 1257
19.06.2004 УКШ
5775
10.08.2007
ЦМК № 323
02.06.2007 УКШ
2058
25.11.2000 МЦПІМ
7676
05.08.2009
МФ № 1150
19.06.2004 МІБ
568
30.09.2003
МФ № 491
19.07.2003 ХЦНТЕІ
10197
08.08.2013
МФ № 492
19.07.2003 ХЦНТЕІ
ЦМК № 336
14.07.2007 Далекс-експерт
500
17.03.2014
МФ № 5218
14.07.2007 Далекс-експерт
3220
17.06.2005
МФ № 3415
26.02.2005 ККН
204
15.10.2015
МФ № 70
11.07.2015 УКШ
5849
24.09.2007
МФ № 5213
14.07.2007 ККН
11651
27.11.2013
МФ № 8198
05.10.2013 УКШ
7329
27.02.2009
МФ 3744
09.07.2005 МІБ
9655
06.02.2013
МФ № 5260
14.07.2007 Далекс-експерт
8837
29.07.2011
МФ № 7952
09.07.2011 Експерт-Сервіс
205
15.10.2015
МФ № 72
11.07.2015 УКШ
ЦМК № 374
22.12.2007 МІБ
6778
19.08.2008
МФ № 6184
05.07.2008 МІБ
169
19.07.2017
МФ № 73
11.07.2015 УКШ

Регiон

Продовження таблиці

№
з/п
13
14
15
16

Регiон

МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
МІБ

Чернін Євген Якович
Чернорук Олександр Леонідович
Шевченко Віктор Петрович
Шеремет Юрій Олексійович

Свідоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
6310
05.03.2008
МФ № 641 01.11.2003 МІБ
102
23.05.1995 ІКЦ УТО
2972
07.06.2005
МФ № 2266 13.11.2004 ККН
1751
12.08.2002
4791
27.04.2001 МВС
9801
24.04.2013
МФ № 8160 24.12.2011 УКШ
9088
23.02.2012
МФ № 8006 08.10.2011 УКШ
7977
30.12.2009
МФ № 7308 12.12.2009 УКШ
8737
31.05.2011
МФ № 4730 16.12.2006 УКШ
7970
30.12.2009
МФ № 7309 12.12.2009 УКШ
609
10.10.2003
МФ № 299 24.05.2003 ІКЦ УТО
3970
27.09.2005
МФ 954
28.02.2004 Придн. ДАБтА
729
04.11.2003
МФ № 302 24.05.2003 ІКЦ УТО
3226
17.06.2005
МФ 3520
02.04.2005 Інст. експ. та упр. власн.
309
12.09.2016
МФ № 8343 21.04.2012 УКШ
652
10.10.2003
МФ № 307 24.05.2003 ІКЦ УТО
1883
12.08.2002
4633
06.12.2000 МВС
7228
26.01.2009
МФ № 6590 13.12.2008 УКШ
9380
12.07.2012
МФ № 8374 19.05.2012 УКШ
9828
16.05.2013
МФ № 7981 01.10.2011 УКШ
9178
19.04.2012
МФ № 7982 01.10.2011 УКШ
4307
12.01.2006
МФ № 4017 26.11.2005 УКШ
599
10.10.2003
МФ № 312 24.05.2003 ІКЦ УТО
1749
12.08.2002
4505
03.11.2000 МВС
4470
28.02.2006
МФ № 313 24.05.2003 ІКЦ УТО
6145
16.01.2008
МФ № 5249 14.07.2007 УКШ
4797
27.04.2001 МВС
4998
04.12.2006
МФ № 4344 13.05.2006 УКШ
1717
07.08.2002
4635
06.12.2000 МВС
6595
09.06.2008
МФ № 6000 24.05.2008 МІБ
6144
16.01.2008
МФ № 5250 14.07.2007 Егіда
9379
12.07.2012
МФ № 8383 19.05.2012 УКШ
733
04.11.2003
МФ № 316 24.05.2003 ІКЦ УТО
591
10.10.2003
МФ № 317 24.05.2003 ІКЦ УТО
1802
19.11.2004
МФ 2177
09.10.2004 Експерт-Сервіс
1716
07.08.2002
4636
06.12.2000 МВС
8561
30.12.2010
МФ № 6928 30.05.2009 УКШ
200
08.10.2015
МФ № 56
13.06.2015 Експерт-Л
9608
18.01.2013
МФ № 8567 01.12.2012 УКШ
8622
09.03.2011
МФ № 7785 12.02.2011 УКШ
5595
25.06.2007
МФ № 4995 31.03.2007 УКШ
734
04.11.2003
МФ № 326 24.05.2003 ІКЦ УТО
9005
19.01.2012
МФ № 7987 01.10.2011 УКШ
4762
20.04.2001 МВС
9193
19.04.2012
МФ № 8210 25.02.2012 УКШ
5834
10.09.2007
МФ № 5156 02.06.2007 УкрАкадБізн
1849
12.08.2002
4400
01.09.2000 МВС
9336
13.06.2012
МФ № 8351 21.04.2012 УКШ
1674
07.08.2002
4401
01.09.2000 МВС
4775
22.04.2001 МВС
9808
30.04.2013
МФ № 8171 24.12.2011 УКШ
6057
03.12.2007
ОЗ № 74
04.10.2003 Інст. упр. прир. ресурс.
7131
18.12.2008
МФ № 6093 07.06.2008 УКШ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»;
МВС – Міністерством внутрішніх справ України; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;
Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»;
Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та
економічної інформації»; Мін’юст – Міністерство юстиції України; ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; УкрАкадБізн – Українська академія бізнесу та підприємництва.

Дніпропетровська обл.

навчальний заклад

Тимошенко Ростислав Васильович
Тимощик Лілія Павлівна
Титаренко Вікторія Тарасівна
Тітенко Валентин Анатолійович
Тітов Олександр Володимирович
Ткаченко Володимир Олександрович
Томчук Віталій Йосипович
Устимчук Роман Леонідович
Федоренко Олег Петрович
Федорова Анна Костянтинівна
Фонарюк Віталій В’ячеславович
Фурманюк Микола Григорович
Хомич Андрій Леонідович
Хомич Ігор Михайлович
Цибулько Юрій Віталійович

114 Чеберяк Юрій Іванович

м. Київ

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД

Прізвище, ім’я, по батькові

Пелех Ігор Григорович
Половинка Віктор Вікторович
Половка Михайло Михайлович
Пономарьов Олег Геннадійович
Прищепа Олександр Миколайович
Разумовський Євген Вікторович
Рибачук Костянтин Петрович
Рижих Сергій Миколайович
Рудюк Василь Васильович
Рязанцев Костянтин Анатолійович
Сезонов Віктор Станіславович
Семененко Дмитро Васильович
Семенюк Андрій Миколайович
Семенюк Олег Григорович
Семенюта Олександр Олександрович
Семчишин Микола Михайлович
Сильчук Андрій Григорович
Стеценко Павло Олександрович
Сухацький Дмитро Костянтинович
Табачинський Іван Степанович
Тарахтелюк Леонід Йосипович
Телятник Валентин Миколайович

98 Терещук Олександр Іванович

Додаток
до наказу ФДМУ
від 24.07.2017 № 1183

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

74 Оніщук Валентин Петрович

м. Київ
м. Харків
м. Полтава
м. Дніпропетровськ
м. Івано-Франківськ
Дніпропетровська обл.
Одеська обл.
м. Київ
м. Київ
Полтавська обл.
м. Київ
м. Харків
м. Херсон
м. Дніпропетровськ
м. Київ
м. Миколаїв
м. Кіровоград
м. Рівне

Додаток
до наказу ФДМУ
від 07.07.2017 № 1103

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
№
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
МФ № 7942/1
09.07.2011
ІКЦ УТО
1 Амброз Андрій Богданович
8926
28.11.2011
МФ № 7942
09.07.2011
Крок
2 Борисенко Тетяна Михайлівна
6295
05.03.2008
МФ № 5543
15.12.2007
УКШ
3 Вільбой Ксенія Миколаївна
603
10.10.2003
МФ № 397
05.07.2003
ККН
4 Грисенко Роман Вікторович
6101
20.12.2007
МФ № 4470
22.07.2006
Придн. ДАБтА
5 Гуцко Анастасія Миколаївна
8421
21.09.2010
МФ № 7009
04.07.2009
ІКЦ УТО
6 Каліушенко Андрій Володимирович
9840
21.05.2013
МФ № 8152
24.12.2011
ІКЦ УТО
7 Кіт Богдана Богданівна
187
31.08.2015
МФ № 59
04.07.2015
Львів. політех.
8 Колотій Вікторія Валеріївна
9483
01.10.2012
МФ № 8466
08.09.2012
УКШ
9 Кулініч Борис Володимирович
8910
21.11.2011
МФ № 7925
02.07.2011
Придн. ДАБтА
10 Меркур’єв Дмитро Миколайович
444
29.07.2003
МФ № 414
05.07.2003
ККН
11 Першина Марина Вікторівна
3637
14.07.2005
МФ 3695
25.06.2005
ХЦНТЕІ
083-С
12.07.2000
РУЦ
12 Пірогов Євген Петрович
10250
15.08.2013
МФ 1210
19.06.2004
МІБ

Продовження таблиці

№
з/п

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ 3775
МФ № 474
МФ № 7153
ЦМК № 492
МФ № 3668
МФ № 508
ЦМК № 207
МФ 3724

дата видачі
09.07.2005
12.07.2003
10.10.2009
10.10.2009
11.06.2005
19.07.2003
09.07.2005
09.07.2005

навчальний заклад
МІБ
МІБ
МІБ
МІБ
УКШ
ХЦНТЕІ
МІБ
МІБ

Регiон
м. Київ
Запорізька обл.
Закарпатська обл.
м. Київ
м. Донецьк
м. Луганськ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ХОПНТЕІ – ЗАТ «Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації»; Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації,
інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної
інформації»; ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс».

м. Київ
Полтавська обл.
м. Харків
АРК
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Івано-Франківськ
м. Херсон
м. Сімферополь
АРК
Київська обл.
м. Київ
м. Київ

над номером працювали:
о. в. царулица
(видавнича підготовка)

л. П. ПЮра
(дополіграфічна підготовка)

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 05.07.2017 № 1085 «Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання)
Мармелюка Ігоря Олександровича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 7970, виданого 01.10.2011 Фондом
державного майна України та Донецьким державним технічним університетом за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних
транспортних засобів», позбавлено (анулювано) мармелюка ігоря олександровича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача мф № 7970, виданого 01.10.2011 Фондом державного майна України та Донецьким державним
технічним університетом за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», з 22 червня 2017 року.







Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 05.07.2017 № 1086 «Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Савича Олександра Вікторовича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8610, виданого 15.12.2012 Фондом державного майна України та ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної
інформації», позбавлено (анулювано) савича олександра вікторовича спеціалізації 1.1 «оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача мф № 8610, виданого 15.12.2012 Фондом державного майна України та ПрАТ
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», з 22 червня 2017 року.
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