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КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових
приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складається з чотирьох суміжних
приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід
з бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті
роки минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою,
прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий
бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та
дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації – електропостачання, опалення відключені. Загальний і технічний
стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний. Відповідно до договору оренди № 1256 від 04.11.2011 об’єкт перебував в оренді. Строк дії договору оренди – до 03.09.2017. Згідно з рішенням господарського суду м. Києва від
27.02.2017 у справі № 910/279/17 договір оренди розірваний, вживаються заходи
щодо повернення майна.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 542 478,80 грн, ПДВ:
257 079,80 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 154 247,88 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 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 24 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 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.

ЛУГАНСЬКА область

видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

27 вересня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець
вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі
тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору
купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його
у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО

820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській
області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 27 жовтня 2017 року. 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 вересня 2015
року № 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а,
кімн. 313, телефон для довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня
перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці Регіонального відділення ФДМУ
по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Механізатор», код за ЄДРПОУ 01240769.
Відомості про об’єкт: розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової будівлі, на окраїні міста. Складається з двох приміщень. Не використовується
понад десять років. Інженерні комунікації в наявності. На теперішній час відключені.
Стан об’єкта задовільний. Висота 1-го приміщення – 3,95 м, 2-го приміщення – 6,2 м.
Рік будівництва – 1990. Підлога – дерево, стіни – цегла, перекриття – дерево.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 123 830,00 грн, ПДВ – 24 766,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 148 596,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
вирішує самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець визначає
самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та
не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за
актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 14 859,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 27 жовтня 2017 року. 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 вересня 2015
року № 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а,
кімн. 313, телефон для довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня
перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці Регіонального відділення ФДМУ
по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.
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Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область

Об’єкт незавершеного будівництва, повернутий у державну власність, – житловий будинок поз. 480 разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 9. Земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка). Приватизовано фізичною особою – підприємцем,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 68 499,60 грн
з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 11 416,60 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 27 027,60 грн, у т. ч. ПДВ – 4 504,60 грн, ціна продажу земельної
ділянки – 41 472,00 грн, у т. ч. ПДВ – 6 912,00 грн).
Об’єкт незавершеного будівництва, повернутий у державну власність, – житловий будинок поз. 479 разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 7. Земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка). Приватизовано фізичною особою– підприємцем,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 68 499,60 грн з
урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 11 416,60 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 27 027,60 грн, у т. ч. ПДВ – 4 504,60 грн, ціна продажу земельної
ділянки – 41 472,00 грн, у т. ч. ПДВ – 6 912,00 грн).

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – клубу,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований
в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну неподалік сільської ради, на
відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії руйнування,
по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування,
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 17 141,00 грн (сімнадцять тисяч сто сорок одна гривня 00 копійок), у т. ч.: ПДВ – 3 428,20 грн (три
тисячі чотириста двадцять вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 569,20 грн (двадцять
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобовязаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3-х років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. 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.
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 2 056,92 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 23.10.2017 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.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, буд. 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків обліцьованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1) площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулося в 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки становить 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження 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.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація 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).

27 вересня 2017 року

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: 19.10.2017 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лазні,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250 м від дороги загального користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку з незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок), у т. ч.: ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом зміни
первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 315,84 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 23.10.2017 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: 19.10.2017 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 адре-

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 27 жовтня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
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 – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44.
Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідоване).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні площею 66,3 м2, 1967
року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44. Фундамент – бутовий камінь, перекриття – з/б плити; підлога бетонна;
інженерні комунікації відсутні. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0765 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320687204:04:001:0176. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови – 03.15. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 100,00 грн, ПДВ – 2 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 15 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; здійснити реєстрацію
права власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором,
зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх
зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі

сою: 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн
(двісті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) без урахування
ПДВ, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч
вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.); ціна земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот
шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ.
ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її цільового
призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
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, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 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 23.10.2017 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: 19.10.2017 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 сайті регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 1 572,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України , МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
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 Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 20 жовтня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел. +38(044)
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 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.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 жовтня 2017 року
до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: їдальня-магазин.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2, 1987 року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити; підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід, водопровід.
Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га., кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 900,00 грн, ПДВ – 12 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 76 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт при-
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ватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного
законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; здійснити реєстрацію права власності
на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб,
які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 668,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
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 Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 20 жовтня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел. +38(044)
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 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.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 жовтня 2017 року
до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСтЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – їдальні з обладнанням, що не увійшла
до статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано)
(землі Курилівської сільської ради за межами населеного пункту)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення їдальні
загальною площею 181,4 м2 на другому поверсі в літ «Г», рік побудови – 1973, обладнання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску –1980 та 1992; електросковорода, рік випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач,
рік випуску – 1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 19 584,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
3. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 958,40 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 27 жовтня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9)
та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А) знаходяться в одноповерховій, окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент – бутові
стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні балки, дощатий настил, дранка; покрівля – азбестоцементовані листи по дерев’яній обрешітці; двері
дерев’яні; вікна дерев’яні, металеві решітки. До будівлі підведені, але відключені
заводські мережі, водопостачання, опалення, каналізації, електропостачання.
Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35 %,
санітарно-технічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 одиниць: апарат УВЧ 1989 року, зуболікувальне крісло
1963 року, апарат УВЧ бб 1964 року, опромінювач комбінований КС-04 1973 року,
опромінювач комбінований КС-04 1964 року, апарат СНІМ-1 1972 року, інгалятор
АЦ-1 1973 року, апарат УВЧ-30 1973 року, апарат Дорсенваля 1977 року, бормашина БЗС-30-2 1985 року, помост для штанг (2 од.) 1988 року, тренажер-змійовик
1986 року, килимове покриття 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 225,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 27 жовтня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками

до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею
210,6 м2 прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи – виходи. До складу об’єкта входять:
приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2, приміщення
№ 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний
фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян «Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979 року,
електрогітара БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4 1985
року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор
«Електрон» Ц275 1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2»
1990 року, підсилювач УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року,
магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 27 жовтня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, 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.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
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: нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2 за адресою: Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Об’єкт – одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться дев’ять кімнат
загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення недіючі. Приміщення
не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарно-технічний
стан – задовільний.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,03 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2016
№ 977 «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 необхідно 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 ідентифіка-

ційного 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 – 18.10.2017.
Конкурс відбудеться 26.10.2017 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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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
номер майна місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство оборони 37515247, Філія Вінницький проектний інститут Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
07989865.1 21027, м. Вінниця,
45,88
311 938,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
України
проектний інститут», 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, тел. (0432) 46-88-05, 51-12-99
на 2-му поверсі адміністративного будинку
вул. 600-річчя, 68
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
00727794, Рожищенський коледж Львівського національного університету Частина приміщення го–
45100, Волинська обл., м. Рожи101,1
290 000,00
2 роки 364 дні
76,2 м2 – для розміщення ветеринарної
освіти і науки
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 45100,
ловного корпусу № 2
ще, вул. Незалежності, 62
аптеки; 24,9 м2 – для роздрібної торгівлі
України
Волинська обл., м. Рожище, вул. Грушевського, 14, тел. (03368) 2-11-64
непродовольчими товарами (зоотоварами)
2 Генеральна про- 02909915, Прокуратура Волинської області, 43000, Волинська обл., Частина головного корпусу 02909915.1.АААГЕЛ728 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
3,0
20 990,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
куратура України м. Луцьк, вул. Винниченка,15 тел. (0332) 77-60-33
прокуратури (літер. А-3)
вул. Винниченка, 15
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84122, Донецька обл., Частина вестибуля першого 00208775.1. КГЧХАЮ004 Донецька обл., м. Слов’янськ,
12,0
27 800,00
2 роки 360 днів
Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів
і науки України
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, тел. (06262) 2-10-84
поверху учбового корпусу
вул. Центральна, 41
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 76 (1096)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

27 вересня 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Державне агентство водних
01033846, Коростенське міжрайонне управління водного господарства, 11505, Жи- Гідротехнічні споруди став- 010033846.87.ППЖДКЯ007 Житомирська обл., Коростенський
–
352 725,00
До 3 років
Для рибогосподарських потреб
ресурсів України
томирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109, тел. 4-51-43, 4-78-24
ка площею 22,4
р-н, землі Сингаївської с/р
2 Міністерство енергетики та ву- 02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Вели- Нежитлове приміщення в 02968154.1. ИШЦЧЮШ001 м. Житомир, вул. Велика Берди31,6
101 318,00
2 роки 364 дні
Розміщення музичної студії
гільної промисловості України ка Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
адмінбудівлі (літ. А)
чівська, 25
3 Державна служба статистики 02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Жито- Актовий зал на 2-му поверАААДЕЕ887
м. Житомир, вул. Сціборського, 6а
192,7
551 799,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації без
України
мир, вул. М. Сціборського, 6а, тел 22-47-56
сі будівлі (літ. А)
провадження підприємницької діяльності
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимета
місцезнаходження площа,
майна
м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
використання
1 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Частина нежитлового приміщення VІ (у складі 1/2 приміщень спільного користування № 1,
33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя,
17,9
44 860,00
2 роки
Розміщення офісоборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (06365) 1-87-92
№ 2 (площею 2,6 м2), приміщення № 3 (площею 15,3 м2) першого поверху будівлі (літ. А-3)
вул. Військбуд, 87
364 дні
ного приміщення
2 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Частина нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у складі частини приміщення № 2 площею 3,0 м2) 33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя,
5,0
12 949,00
2 роки
Розміщення баноборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (06365) 1-87-92
першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3) та частина замощення площею 2,0 м2
вул. Військбуд, 87
11 місяців
комата
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 33295412, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Нерухоме майно –
–
Київська обл., Бородянський р-н, смт Не24,0
31 116,00
2 роки
Розміщення пункту приймання вторині науки України
«Немішаївський агротехнічний коледж», 07854, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, тел. (0457) 741-1-55 бетонний майданчик
мішаєве, вул. Біохімічна, 1
ної сировини
2 Державне космічне 14309669, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-08-36 Майданчик
ОБРННР 1067 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 1 000,0
554 146,00
2 роки 11 місяців
Виробництво та складування електроагентство України
просп. Червоноармійців, 2
технічної та електронної продукції
3 Міністерство обо- 33629043, Консорціум «Військово-будівельна індустрія», 03168, Київська обл., м. Київ просп. Повітрофлот- Нежитлові приміщення
–
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. По182,95
956 500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення лісопильного та стругальрони України
ський, 6, тел. (044) 390-10-40, 390-10-30
номарьова, 2
ного виробництва
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
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 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, вул. Під
Частина нежитлового приміщення на першоІнформація відсутня м. Львів, вул. Під
2,0
26 975,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата,
і науки України
Голоском,19, тел. (032) 242-23-40
му поверсі головного навчального корпусу
Голоском, 19
станом на 30.06.2017
що відпускає продовольчі товари
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ОДЕСЬКІЙ 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 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, Виділена частина фойє першого поверху
–
м. Одеса, вул. Довженко, 5
3,1
37 661,00
2 роки 11 місяців
Надання послуг із ксерокоі науки України
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
будівлі гуртожитку № 4
піювання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можлимета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Тернопільська обласна дер- 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адмі- Частина нежитлового приміщення,
33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького,
3,0
21 611,00
2 роки 11 місяців Встановлення банківського термінала
жавна адміністрація
ністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-47-60, 52-00-92
площадка холу (вестибуль)
14, м. Тернопіль
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603) , РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

Частина напівпідвального приміщення № 49 (за техпаспортом) у
3-поверховій частині різноповерхової будівлі навчального корпусу, інв.
10314094, літ. А-5, пам’ятка архітектури
2 Міністерство освіти 38898340, Харківський коледж Державного університету телекомуні- Нежитлове приміщення – кімн. № 35 на 1-му поверсі 5-поверхової
–
м. Харків, вул. Кооі науки України
кацій, 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 7, тел. (057) 731-30-63 адміністративно-учбової будівлі, інв. № 10310317, літ. А-5
перативна, 7
3 Міністерство охорони 01896872, Харківська медична академія післядипломної освіти,
Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, літ. А-9, інв. 01896872.1.ААААЛБ071 м. Харків, вул. Амоздоров’я України
61176, м. Харків, вул. Амосова, 18, тел.: (057) 711-35-56, 711-80-25 № 10320002
сова, 18
4 Міністерство охорони 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбово01896866.2.ААААЛБ055 м. Харків, просп.
здоров’я України
м. Харків, просп. Науки, 4, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
лабораторного корпусу, літ. А-5, інв. № 10310003
Науки, 4
5 Державне космічне
агентство України

21188157, Харківський радіотехнічний технікум, 61057, м. Харків,
вул. Сумська, 18/20, тел. (057) 731-17-11, 731-32-38

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
м. Харків, вул. Сум2,0
29 900,00
1 рік
Розміщення банкомата
ська, 18/20
46,0

375 300,00

1 рік

21,6

83 000,00

1 рік

4,0

53 900,00

1 рік

14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків,
вул. Григорія Рудика, 8, тел. (057) 707-01-72

Розміщення курсів з вивчення іноземної мови та інформатики (погодинно: середа з 16.00 до 17.00, субота, неділя з 12.00 до 14.00)
Розміщення телекомунікаційного обладнання
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави
в форматі «кава із собою» у вигляді стійки (розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)
Розміщення офісів

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
МПВАДО017
м. Харків, вул. Гри505,2
2 608 500,00
1 рік
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 загальною площею 188,73 м2 на
горія Рудика, 8
1-му поверсі, кімн. № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34 загальною площею 190,89 м2 на 2-му поверсі, кімн. № 35, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45, 46 загальною площею 125,58 м2 на 3-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 37145 (корпус № 11)
Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Міністерство освіти
і науки України

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
25574630, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Нерухоме майно – частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Велика Кіль2,0
25 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10, тел. (044) 405-74-69
щення 1-го поверху адміністративної будівлі
цева, 4
станом на 30.06.2017
02070921, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний Нерухоме майно – частина холу на першому по–
м. Київ, просп. Пере20,0
286 000,00
1 рік
Розміщення буфету, який не здійснює продаж тоінститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
версі будівлі навчального корпусіу № 7
моги, 37к
станом на 30.06.2017
варів підакцизної групи, у начальному закладі
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного (військового) майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за
ЄДРПОУ 08179180).
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані
приміщення четвертого поверху (№ 4-73, 4-75, 4-76, 4-77, 4-78) загальною
площею 43,3 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4)
військового містечка № 101 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить
107 333,00 грн (сто сім тисяч триста тридцять три гривні 00 коп.) без ПДВ.
Розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць – серпень 2017 року при використанні об’єкта з метою розміщення суб’єкта
господарювання, що провадить діяльність у сфері права, орендна ставка 20 %,
визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить 1 819,32
грн (без ПДВ).
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з наступного дня після дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці,
вул. Українська, 43, кімн. 2.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлова будівля
(літ. Б) КПП (інв. № 67) загальною площею 122,3 м2 (приміщення № 1-1, 1-2,
1-3, 1-4, 1-5) військового містечка № 20 за адресою: м. Чернівці, вул. В. Александрі, 46.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить
607 176,00 грн (шістсот сім тисяч сто сімдесят шість грн 00 коп.) без ПДВ.
Розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць – серпень 2017 року при використанні об’єкта з метою розміщення:
на площі 24,3 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів,
алкогольних та тютюнових виробів, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства і становить 1 840,40 грн (без ПДВ);
на площі 98,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи, орендна ставка 8 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить 3 298,75 грн (без ПДВ).
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться о 15.00 через 20 календарних
днів з наступного дня після дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці,
вул. Українська, 43, кімн. 2.
Основні умови конкурсу (для об’єктів 1 – 2):
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фіксована
сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати
за базовий місяць.
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2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа, наступного за
звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти
об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе
за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення
строку дії договору. У разі якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому для продовження
договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору оренди
повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) орендованого майна з вини орендаря.
У разі 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 – власністю держави і компенсації не підлягають.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді
завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб.
10. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору оренди.
11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здійснення
незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення
про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
12. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 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 виписки або витягу з Єди-

ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу
про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в інформації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням найменування та
місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком
печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 6.
Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день
проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном
(0372) 52-88-03.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика
площею 98,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Курська, 7, військове містечко № 63.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017
становить 641 807,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 204,04 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2017 року за умови використання під розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
щодня з 11.00 до 23.00.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у роз-
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мірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом
місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа
поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за

незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
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 необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації адресою:
03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.

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

ДОНЕЦЬКА область

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
13,9 м2 другого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донецьке регіональне відділення Спілки землевпорядників України.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля складу площею 80,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кузьменко А. П. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною
комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, № 2 – практичний досвід з
оцінки окремих будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (лист від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з
оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця,
становить: по об’єкту № 1 – 2,2 тис. грн, по об’єкту № 2 – 4,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Конкурсна документація
подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Частина приміщення загальною площею 75,58 м2, а саме: прим. № 3 –
2
42,78 м , № 4 – 4,0 м2, № 5 – 17,18 м2, № 6 – 4,12 м2, прим. № 7 – 7,5 м2 першого поверху будівлі харчоблоку, що обліковується на балансі Київського Національного торговельно-економічного університету, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького, 2а. Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Підприємець Белякова Надія Романівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н (кадастровий номер
6310138500:06:002:0032). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник
та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони:
(057) 760-70-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість
земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,5748 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської
забудови для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «Н-12», літ.
«О-1», літ. «П-1» (торгово-офісні приміщення). Правовий режим земельної ділянки:
комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 7 969 200,00
грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 20.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги по виконанню робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної
діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення); копій кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копій
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
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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: нежитлове приміщення загальною площею
17,7 м2 на першому поверсі контори лісозаводу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Броди, вул. Зелена, 14. Балансоутримувач: ДП «Бродівське лісове господарство». 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: Львівська обл., м. Броди, вул. Зелена, 14. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПАТ «Державний ощадний банк України».
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
129,3 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення (№ 8) площею 33,6 м2 на
першому поверсі та вбудовані нежитлові приміщення (№ 64, 65, 65а, 66, 66а, 67,
67а, 68, 68а) на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач:
Державний університет телекомунікацій. 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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПП «Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
686,3 м2, а саме: нежитлові приміщення № 142, 143, 144, 145, 128, 125, 126, 127,
131, 132, 130, 133, 134 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2. 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. В. Стуса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву № 2 з дзюдо та боксу Львівської облдержадміністрації.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (адмінприміщення ФЗВ)
фінансово-збутового відділу (літ. Г-1) загальною площею 147,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач:
Філія концерну «Техвоєнсервіс «Львівський автомобільний ремонтний завод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська,
152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «СВ Сервіс-2020».
 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
27,66 м2, а саме: частина нежитлового приміщення № 282 площею 20,96 м2 та
приміщення № 303 площею 6,7 м2 на 2-му цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП
ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Спільна місія».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 308 площею 40,8 м2
на 2-му цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ГО «Українська родина».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
(кімн. № 7) загальною площею 12,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнахо-

дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 186. Балансоутримувач: Львівський
відокремлений підрозділ Державної установи «Лабораторний центр на залізничному
транспорті МОЗ України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Городоцька, 186. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мамчур Любов Теодорівна.
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 здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) 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)
255-41-71; 261-62-04.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності об’єктів оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезІнформація про
Мета провенаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
замовника/платдення оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ника
Нежитлові приміщення – частина приміщення На дату укла- ВизначенФОП Фомін О. С.
на 4-му поверсі 6-поверхового архітектурного дення договору ня вартості
учбового корпусу, інв. № 10300005001, літ. за на проведення об’єкта оренди
техпаспортом «А-6», пам’ятка архітектури, за- незалежної
з метою перегальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, оцінки
дачі в оренду
вул. Сумська, 40, балансоутримувач –Харківський національний університет будівництва та
архітектури, 02071174, тел. (057) 700-02-50
Нежитлові приміщення – частина приміщення На дату укла- ВизначенФОП Фомін О. С.
коридору на 1-му поверсі 6-поверхового голов- дення договору ня вартості
ного учбового корпусу, інв. № 10300001001, літ. на проведення об’єкта оренди
за техпаспортом «А-6», пам’ятка архітектури,
незалежної
з метою перезагальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, оцінки
дачі в оренду
вул. Сумська, 40, балансоутримувач – Харківський національний університет будівництва та
архітектури, 02071174, тел. (057) 700-02-50
Нежитлові приміщення – частина покрівлі 4-по На дату укла- ВизначенПрАТ «ВФ Украверхового Медичного коледжу ХНМУ, літ. «А-4», дення договору ня вартості
їна»
інв. № 10310008, загальною площею 21,0 м2
на проведення об’єкта оренди
за адресою: м. Харків, вул. Ігоря Муратова, 11,
незалежної
з метою перебалансоутримувач – Харківський національний ме- оцінки
дачі в оренду
дичний університет, 01896866, тел. 707-73-80
Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22, 23 На дату укла- ВизначенФОП Агалаков
на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі цеху № 1, дення договору ня вартості
С. В.
інв. № 12006, літ. «Л-2», реєстровий № 4547, на проведення об’єкта оренди
загальною площею 415,5 м2 за адресою: м. Хар- незалежної
з метою переків, вул. Цементна, 2, балансоутримувач – ДП оцінки
дачі в оренду
«ХАЗ», 07934846, тел. (057) 370-63-51
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 7 (за тех- 13.09.17
ВизначенФОП Лампадов
паспортом) на 1-му поверсі одноповерхової госня вартості
М. О.
подарської будівлі гаражів, літ. «Б» загальною
об’єкта з
площею 101,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
метою продом. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 22а, що перевження договобувають на балансі Управління поліції охорони в
ру оренди
Харківській області, 40108955, тел. 768-08-05
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му На дату укла- ВизначенГромадська орга
поверсі 3-поверхової учбової будівлі, літ. «Б-3», дення договору ня вартості
нізація «Дитячозагальною площею 221,50 м2 за адресою:
на проведення об’єкта оренди юнацький центр
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, балансоутриму- незалежної
з метою пере- естрадного та цирвач – Харківський коледж Державного універси- оцінки
дачі в оренду кового мистецтва
тету телекомунікацій, 38898340, тел. 7313-01-63
«Старий цирк»
Нежитлові приміщення – частина фойє – кімн.
На дату укла- ВизначенФОП Чубукова
№ 51 (згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі
дення договору ня вартості
В. В.
4-поверхового головного учбового корпуна проведення об’єкта оренди
су № 1, інв. № 0004530, літ. «А», реєстровий
незалежної
з метою пере№ 00493758.1.БЕШСНП7581, загальною площею оцінки
дачі в оренду
4,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, балансоутримувач – Харківська державна зооветеринарна академія, 00493758, тел. (057) 635-75-31
Частина нежитлових приміщень підвалу
11.07.17
ВизначенФОП Душейко
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, інв.
ня вартості
О. О.
№ 10300015, літ. «А-5», реєстраційний номер
об’єкта оренди
майна 02071151.27ШЕРШХХ 021, загальною
з метою переплощею 54,1 м2 за адресою: м. Харків, пров.
дачі в оренду
Отакара Яроша, 12, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,
тел.: 706-15-37, 706-15-54
Нежитлова одноповерхова будівля овочесховиНа дату укла- ВизначенПП «Технотранс
ща (ангар), інв. № 10310006, реєстровий № 1.
дення договору ня вартості
57»
2
ГЖЛЛЛ11006, загальною площею 419,0 м
на проведення об’єкта оренди
за адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, що пере- незалежної
з метою перебуває на балансі Професійно-технічного училища оцінки
дачі в оренду
№ 32 м. Харкова, 02547903, тел. (057) 738-13-94
Нежитлові приміщення – за техпаспортом кімн. На дату укла- ВизначенФОП Цовма С. Л.
№ 59 (площею 6,0 м2) – коридор, № 60 (пло- дення договору ня вартості
щею 8,8 м2) – кухня, № 61 (площею 6,1 м2) – на проведення об’єкта оренди
коридор, № 62 (площею 8,1 м2) – мийка, № 63 незалежної
з метою пере(площею 2,5 м2) – санвузол, № 64 (площею
оцінки
дачі в оренду
12,6 м2) – коридор, № 65 (площею 65,5 м2) –
зал, № 66 (площею 10,0 м2) – зал, розташовані
на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 103289640, загальною площею
119,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілейний, 48/1, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка,
00493741, тел. (057) 700-39-14
Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40,
На дату укла- ВизначенФОП Душей41 на першому поверсі 5-поверхової будівлі
дення договору ня вартості
ко О. О.
гуртожитку для студентів, інв. № 73473, літ. за на проведення об’єкта оренди
техпаспортом «Б-5», загальною площею 87,7 м2 незалежної
з метою переза адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 3а, оцінки
дачі в оренду
що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський
коледж будівництва, архітектури та дизайну»,
01275992, тел. (057) 731-24-31
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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 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) строк виконання робіт, який 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).
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 кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 4,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн;
необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га) –
12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкові
транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7,4 тис. грн; земельна
ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціа
лізована 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.
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, Театральний майдан, 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).

ка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Адвокат Киричук Сергій Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4 (повторний конкурс): гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми Федірки (реєстровий
№25592421.85.ААЕЖАЖ824, інвентарний № 3-553). Балансоутримувач – ДП
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: с. Федірки, на території Волочиської міської громади, Волочиський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Климковецький Василь Анатолійович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька
обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,25 га, кадастровий
№7325082000:01:001:0151. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька
обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд. Категорія земель: –. Вид використання: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новосе-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщень загальною площею 53,9 м2
на другому поверсі головного учбового корпусу. Балансоутримувач – ДВНЗ
«Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну». Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Серафімович Анжела Ганіївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання,
крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення складів цивільної оборони другої
групи загальною площею 759,7 м2. Балансоутримувач – Управління з питань
цивільного захисту населення облдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Центральна, 11а, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
Фермерське господарство «Маранд». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 11,4 м2 на
другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєн-
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лицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселицький р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84 Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 24 будівлі і споруди (22 найменування), а саме: 1. Вагова-прохідна;
2. Розподільчий пристрій 10 кВ; 3. Водонапірна насосна станція; 4. Пункт мийки та
дезінфекції машин; 5. Дезінфектор; 6. Пожежні резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.);
7. Резервуари 1 400 м3 (2 шт.); 8. Димохідна труба; 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації; 10. Водонапірна башта 300 м3, 11. М’ясопереробний корпус; 12.
М’ясожировий корпус; 13. Холодильник з компресорною; 14. Корпус передзабійного утримання худоби; 15. Матеріальний склад; 16. Адміністративно-побутовий
корпус; 17. Хлораторна; 18. Санбойня; 19. Склад аміаку та масел; 20. Жирозбірник
(жижезбірник); 21. Канижна; 22. Установка мазутопостачання. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 11,0706 га. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселицький р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту та зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим
земельної ділянки: форма власності – державна (земельна ділянка державної
власності). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 1, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 7,4 тис. грн.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 2, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 15,0 тис. грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 10.05.2017
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм, а саме: контурної та двох роздільних дамб, водонапуску, двох водовипусків, частини скидного
та водопостачального каналу виросткового ставку № 16; контурної та двох роздільних дамб, водонапуску, двох водовипусків, частини скидного та водопостачального
каналу ставка № 17, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в межах земель Центральної сільської ради. Вартість
робіт – 9 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
адміністративно-побутова будівля з майстернями площею 893,3 м2; будівля
блоку службових приміщень із коморою 479,6 м2; металевий склад № 1 з замощенням площею 1 996,0 м2; зварювальний пост та пост вентиляційної майстерні
площею 109,3 м2; споруди № 2, № 6; огорожа № 3, 4, 5, 10, 11, що перебувають на
балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/18. Вартість робіт – 20 000 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 101,6 м2 першого поверху гуртожитку № 2,
на балансі Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського,
що перебуває за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, 19. Вартість робіт –
2 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
службово-побутова будівля площею 124,0 м2, що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/2. Вартість
робіт – 1 900 грн. без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 13,6 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Березнегуватського управління водного господарства, за адресою:
Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Іллі Борщака (Піонерська), 34. Вартість
робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 591,8 м2 першого поверху магазину, що перебувають на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі» концерну «Військ
торгсервіс», за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 93. Вартість робіт –
2 100 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлове приміщення (частина холу) площею 12,3 м2 першого поверху навчального корпусу, що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 3.
Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27/1. Вартість робіт – 1 500 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
гідроспоруди рибогосподарської технологічної водойми: дамба та водоскид,
що перебувають на балансі КСП Полянка, за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Полянка. Вартість робіт – 6 000 грн без врахування ПДВ, строк
виконання робіт – 4 к/дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові вбудовані приміщення площею 75,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебувають на балансі ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 16. Вартість робіт – 1 980 грн без врахування ПДВ,
строк виконання робіт – 4 к/дні;
нежитлове вбудоване приміщення площею 34,34 м2 першого поверху триповерхової прибудови до цеху № 200, що перебуває на балансі ДП НВКГ «Зоря»«Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 42а. Вартість робіт –
1 800 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ПП «Консалтингова фірма «Снейл» на об’єкт оренди:
частина відкритої складської ділянки № 183 площею 130,0 м2, що перебуває
на балансі ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29. Вартість робіт – 2 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 к/днів;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди – будівлі та споруди бази Зуєвського ДАЕМ,
а саме: склад площею 204,6 м2; майстерня площею 38,2 м2; частина замощення зі спорудами: частина бетонного замощення № І площею 1 323,3 м2; бетонне замощення
№ ІV площею 198,8 м2; замощення зі щебеню № ІІІ площею 598,0 м2; частина бетонного фундаменту № VІ площею 135,7 м2; частина рейок підкранової колії 115,0 пог. м,
що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 27.
Вартість робіт – 3 800 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення № XV-XVIII площею 67,7 м2 цокольного поверху, вх.-1
будівлі Інформаційного центру «Імпульс», що перебувають на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, бульв. Шевченка, 8а. Вартість робіт – 1 700 грн без
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
частина одноповерхової залізобетонної будівлі «Виробничий корпус ТЕМ/
блок 2» приміщення № 1-16, ІІ, ІІІ площею 711,6 м2, що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 13а. Вартість робіт – 2 100
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 27.04.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
вбудованого нежитлового приміщення підвалу нежитлової будівлі площею
91,7 м2 за адресою: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Миргородському районі. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 290,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі площею 10,3 м2 за адресою: вул. Героїв Майдану, 75, м. Гадяч, Полтавська обл.; кабінет на першому поверсі адміністративної будівлі площею 5,6 м2 за адресою: просп. Володимирський,
178б, м. Лубни, Полтавська обл.; кабінет на першому поверсі адміністративної
будівлі площею 2,7 м2 за адресою: вул. Миргородських Дивізій, 14а, м. Миргород,
Полтавська обл., що обліковуються на балансі Регіонального сервісного центру в
Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 2 160,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частини вбудованого нежитлового приміщення вестибуля гуртожитку площею
5,0 м2 за адресою: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава, що обліковується на балансі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 за адресою: вул.
Європеймська, 155, м. Полтава, що обліковується на балансі Державної податкової інспекції у м. Полтаві Головного управлінння Державної фіскальної служби
у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів,
кількість балів за основими критеріями – 138,97;
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна: нежитлові приміщення 1-го поверху № 12, № 16; 3-го поверху № 51,
№ 54, № 55, № 59 загальною площею 185,5 м2 за адресою: вул. Крамського, 9,
м. Полтава, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Полтавський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета оцінки – визначення
ринкової вартості з метою передачі об’єкта в оренду. Вартість виконаних робіт –
1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 11.05.2017
Переможцем конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
проїзна частина учбового корпусу № 1 площею 1,0 м2; частина нежитлового
приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 1 площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 2 площею 1,0 м2;
частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 3 площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 4
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних
робіт – 1 440,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлової площі в холі на другому поверсі спального корпусу МРЦ
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Медичного реабілітаційного центру МВС України
«Миргород». Вартість виконаних робіт – 1 330,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 2,0 м2; частина нежитлового приміщення гуртожитку № 3 площею 2,0 м2; частина нежитлового приміщення
гуртожитку № 4 площею 2,0 м2; частина нежитлового приміщення гуртожитку № 5 площею 2,0 м2 та нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку № 4а площею 2,0 м2,
загальною площею 10,0 м2 за адресою: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава, що
обліковуються на балансі Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних
робіт – 1 430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина приміщення навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2 за адресою: вул.
Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської
державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 1 280,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення загальною площею 42,4 м2 за адресою: вул. Григорія
Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної
аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 1 370,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 27.04.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів визнано:
частина будівлі виробничих приміщень площею 8,9 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі Рівненської філії Державного підприєм-

ства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя, – ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина приміщення магазину площею 15,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Сарни, вул. Гоголя, 31, що перебуває на балансі Державного підприємства «Сарненське лісове господарство», – ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн;
гарячий цех кухні адміністративно-господарського корпусу площею 50,2 м2
за адресою: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну», – ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
приміщення лабораторного корпусу УТЦ площею 2,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Кузнецовськ, мкр-н Перемоги, 55/1, що перебуває на балансі ДП «НАЕК
«Енергоатом» та обліковуються у ВП «Рівненська АЕС», – ТОВ «Нікос. Оціночна
компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
нежитлове приміщення четвертого поверху будівлі площею 158,6 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі ДНВП «Рівнегеокадастр», – ТОВ «ЦТБ «Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
будівля колишнього туалету двоочкового площею 50,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Чернишова, 7, що перебуває на балансі ВАТ «Рівненський авторемонтний завод», – Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
частина приміщення навчального корпусу площею 40,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Степанська, 14а, яке перебуває на
балансі Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП, – Рівненську
торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн;
підвально-цокольне нежитлове приміщення площею 223,8 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. С. Бандери, 39, що перебуває на балансі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, – ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина нежитлових приміщень площею 21,0 м2 1-го поверху одноповерхової
цегляної будівлі прохідної студмістечка № 2 за адресою: Рівненська обл., Острозький
р-н, м. Острог, просп. Незалежності, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина даху будівлі РФ «Діпромісто» площею 7,0 м2 та нежитлове приміщення
(вигородки) площею 16 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебувають
на балансі Рівненської філії Українського державного науково-дослідного інституту
проектування міст «Діпромісто», – ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн;
гідротехнічні споруди ПТРГ «Кривичі» рибцеху Рівне за адресою: Рівненська
обл., Рівненський р-н, с. Кривичі, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», – ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 12.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта: частина приміщення адмінбудівлі площею 15,5 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25, що перебуває на балансі
Управління поліції охорони в Рівненській області, визнано ППФ «Експерт-Рівне».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 17.05.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів у складі адмінбудівлі загальною площею 183,0 м2 (літ. А) з
надвірними будівлями і спорудами: сарай – Б,б, вбиральня – У, огорожа – № 1-2
(разом із земельною ділянкою) за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Боженка, 13 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України в
Ямпільському районі Сумської області) з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні визнано ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6 900,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2 за адресою:
Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10 (балансоутримувач – Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Сумській області) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4 700,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д (балансоутримувач – ВАТ «Роменське
автотранспортне підприємство 15948») з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 450,00 грн.
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Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «СВК»

Вартість
робіт/строк
виконання
Переможець
конкурсу
ПП «Радикал»

2 400/3

ФОП
Жарихін Ю. В.

1 500/5
2 300/5

Визначення вартості об’єкта
для погодження розміру
орендної плати та продовження договору оренди

17 Нежитлові приміщення загальною площею 3 437,6 м2 за адресою: 63501, Харківська обл., м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, 162,
на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод»,
08305644, тел.: (057) 464-19-57

ПФ «Бонс»

2 200/5

ФОП Мокров
О. П.

3 100/5

ПП «Радикал»
ПП «Бонс»

2 800/4

ФОП Жарихін Ю. В.
ФОП Жарихін Ю. В.

2 200/5
1 500/5
2 769/4
1 500/5
2 200/4

ТОВ «КонПП «Радикал»
станта»
ПП «Радикал»

1 500/5
2 200/5
1 900/3
1 900/3

ФОП Жарихін Ю. В.
ПФ «Бонс»

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 та
частина нежитлового приміщення № 25 на першому поверсі триповерхового учбового корпусу (інв. № 10310000, літ. «Б-3» за техпаспортом) загальною площею 121,75 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Перемоги, 55в, що обліковуються на балансі Харківського
професійного ліцею будівництва, 2547814, тел. (057) 36-09-73
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36, 39 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310000,
літ. «Б-3»), реєстровий номер майна 02547814.1.ПНЧВЕО001,
загальною площею 160,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Перемоги, 55в, на балансі Харківського професійного ліцею
будівництва, 2547814, тел. (057) 36-09-73
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 7 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу (інв. № 001031023,
літ. Б-3) загальною площею 13,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 4, на балансі Національного фармацевтичного
університету, 2010936, тел.: 706-35-81, 706-30-61
5 Нежитлові приміщення – частина вестибуля на першому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 022661,
7.АААДИА924, літ. Б-6) загальною площею 5,6 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Льва Ландау (50-річчя СРСР), 27, на балансі
Харківського національного університету внутрішніх справ,
08571096, тел.: 76-98-309, 73-98-198
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6 на першому поверсі одноповерхової будівлі пошти (інв. № 200017) загальною площею
17,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Вокзальна,
5, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
7 Частина коридору (приміщення № 2-49 за технічним паспортом)
на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 7,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
на балансі Харківського національного університету внутрішніх
справ, 08571096, тел. (057) 739-81-81
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 31 на 2-му поверсі
2-поверхової будівлі дослідницьких майстерень загальною площею 24,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, на балансі
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний
інститут (УХІН)», 00190443, тел. (057) 700-69-06
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-24, 1-25, 1-26, 1-27 на 1-му
поверсі 5-поверхової з підвалом будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 90,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79,
на балансі НТУ «ХПІ», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 56 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 0004535) загальною
площею 28,5 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2, на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (05763) 5-74-73
11 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 4 ХНМУ, інв. № 10300007,
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 54, на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
12 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 5 ХНМУ, інв. № 10300008,
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50а, на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
13 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового будинку
загальною площею 24,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, на балансі Національного технічного університету
«ХПІ», 02071180, тел. 707-66-00
14 Частина нежитлового приміщення на третьому поверсі дванадцятиповерхової з цоколем будівлі навчального корпусу (інв.
№ 103100090, літ. за техпаспортом «А-7», пам’ятка архітектури
та містобудування) площею 106,7 м2 за адресою: м. Харків, пл.
Свободи, 6, на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205 тел.: 705-12-47, 707-52-31
15 Нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхового виробничого корпусу № 4, інв. № 99004, реєстровий № МПВАДО
006, загальною площею 227,94 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
16 Нежитлова окремо розташована одноповерхова будівля магазину загальною площею 56,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Пересічна. Балансоутримувач відсутній
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ПП «Ради- ФОП Сорокі- ФОП Сорокікал»
на І. М.
на І. М.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 53, 54 на 2-му поверсі 1-го
корпусу нежитлового будинку (інв. № 81973, літ. «А-4») загальною площею 20,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна,
33, на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», 00482329, тел.: 720-62-29, 720-63-01
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

2 238/4

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в суборенду

№
з/п

2 700/5

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ФОП Мо- ТОВ «Конкров О. П. станта»

Мета
проведення оцінки

Мета
проведення оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 04.05.2017
I. Об’єкт приватизації.
Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Благодатне». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємства «Благодатне», код за ЄДРПОУ 22994509. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
63461, Харківська обл., Зміївський р-н, с-ще Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних
активів для відображення державним підприємством в передавальному балансі з метою подальшого визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна 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: 2 од.; основні засоби:
1) будівлі та споруди 34 од.: Критий тік літ. «Б-1», загальною площею 1 713,8 м2; Зерносховище літ. «А-1» – 1 431,2 м2; Зерносховище, літ. «В-1» – 1 377,7 м2; Критий тік,
літ. «К-1» – 4 759,5 м2; Корівник на 200 гол, літ. «Ж-1» – 1 835,8 м2; Корівник на 200 гол.,
літ. «З-1» – 1 663,4 м2; Телятник 4-х ряд., літ. «Е-1» – 1 687,4 м2; Ремонтно-механічна
майстерня, літ. «П-1»; Контора, літ. «А-2», Топочна, літ. «Б-1», Убиральня, літ. «В» –
352,5 м2; Навіс для сільгосптехніки – 1 116,5 м2; Гараж, літ. «Р-1» – 2 133,5 м2; Крупорушка, літ. «Д-1» – 169,7 м2; Склад, літ. «Н-1» – 621,1 м2; Майданчик для с/г техніки
№ 5; ЗАВ-40 № 2; ЗАВ-20 № 3; Вагова, літ. «Г-1» – 109,8 м2; Під’їзд до літнього табору; Артезіанська свердловина № 7; Автодорога к свинотоварної ферми; Операторна
нафтосховище, літ. «О-1» – 33,7 м2; Майданчик відкритого току № 1; Дорога до будівельного цеху; Свердловина літ. «Л»; Свердловина літ. «М»; Під’їзд до складу ПММ;
Водонапірна башта № 4; Під’їзд до свинарника; Огорожа № 8; Ємності нафтосховища
№ 6; Дорога на 5 км; Автодорога; Дорога на вулиці 1 травня; Під’їзд до кладовища;
2) Машини та обладнання – 7 од.; 3) Транспортні засоби – 4 од.; 4) Інструменти, прилади та інвентар – 14 од.; 5) Багаторічні насадження – 1 од.; Капітальні інвестиції –
2 од.; Малоцінні необоротні матеріальні активи – 3 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: згідно з балансом станом
на 31.12.2016 власний капітал становить 453,6 тис. грн, в тому числі: зареєстрований
(пайовий) капітал – 4 348,0 тис. грн; непокритий збиток – 3 894,4 тис. грн. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на 31.12.2016: Нематеріальні активи: 0,00 грн; основні засоби:
1) будівлі та споруди – 1 294 678,02 грн; 2) Машини та обладнання – 6 281,00 грн;
3) Транспортні засоби – 0,00 грн; 4) Інструменти, прилади та інвентар – 23 760,00 грн;
5) Багаторічні насадження – 63 546,40 грн; 6) Капітальні інвестиції – 12 000,00 грн;
7) малоцінні необоротні матеріальні активи – 0,00 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2017.
Термін виконання звіту – 20 днів. Переможець: ТОВ «Бізнес-група «Співдружність».
Вартість робіт: 46 500 грн, строк виконання – 20 днів.
II. Об’єкти оренди.
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ТОВ «СВК»
ПФ Агентство «Схід»
ФОП Мок
ров О. П.
ПП «Радикал»
ПФ «Бонс»
ТОВ «Константа»
ФОП
Дрозд Ю. О.
ПП «Радикал»
ТОВ «СВК»

2 200/3
2 100/5
2 900/5
3 200/5
2 500/4
2 238/4
2 500/5
1 500/5

2 Ділянка покрівлі адмінбудинку в 7-поверховій будівлі загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 28, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 2362629, тел. (057)
706-26-16
3 Нежитлові приміщення № 1-2, 4-11 загальною площею
262,8 м2 в адмінбудівлі (літ. «А-4») за адресою: м. Харків,
просп. Науки (Леніна), 50, що передана у складі цілісного
майнового комплексу та обліковується на балансі ТОВ «Котлотурбопром», 25464226, тел. (050) 343-00-71
4 Одноповерхова будівля складу (ангара) (інв. № 0102006)
загальною площею 429,12 м2 за адресою, м. Харків,
вул. Спортивна, 9, що перебуває на балансі Професійнотехнічного училища № 32 м. Харкова, 02547903,
тел.: 738-01-48, 738-13-94
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,
2-6, 3-2 одноповерхової адміністративної будівлі (інв.
№ 10310014, реєстровий № 08675950.1.СКСКАЖ145),
загальною площею 141,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 231, що обліковується
на балансі Харківського РВ ГУМВС України в Харківській
області, 08592313, тел. 700-29-27
6 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 48 (в тому числі
згідно з планом частина кімн. № 49 площею 12,7 м2 та кімн.
№ 48 площею 3,7 м2) на 1-му поверсі 5-поверхового радіо
технічного учбового корпусу (інв. № I-33) площею 16,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що обліковується на балансі Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
02066769, тел. 315-10-56
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 19 на першому поверсі
нежитлового будинку, інв. № 103448, літ. «А-2», загальною площею 35,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молочна
(Кірова), 40, що перебуває на балансі ДП «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 43)»,
код 08680885, тел. 93-60-34
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 72 (S=16,1 м2), 51
(S=14,8 м2), 54 (S=7,8 м2) на 1-му поверсі та кімн. № 14
(S=33,1 м2) на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі культурноспортивного комплексу загальною площею 71,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Г. Рудика, 2, що перебувають на балансі
ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
9 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі АТС, інв. № 0604,
реєстровий № 852950.57.ААБАКИ116, загальною площею
10,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
с. Хролі, вул. Червоноармійська, 15, яке не ввійшло
при приватизації до статутного капіталу КСП «Птахофабрика
«Зоря», 00852950
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
1 Частина нежитлового приміщення загальною площею
51,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25,
що перебуває на балансі Державного підприємства
«Харківській національний академічний театр опери
та балету ім. М. В. Лисенка», тел. 700-40-46

№
з/п

Вартість
робіт/строк
виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 25.04.2017

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
10 Частина холу на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового
корпусу № 1 загальною площею 20,05 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське учбового
містечка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00
11 Частина нежитлового приміщення № 17 на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі майстерні учбового корпусу № 2
загальною площею 108,32 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 02547910,
тел.: (057) 264-77-75, 269-52-41
12 Нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 5-поверхової будівлі площею 5,5 м2, 62370, Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Солоницівка, в’їзд Некрасова, 4

№
з/п

ФОП Мок
ров О. П.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення адмінбудинку загальною
площею 176,9 м2, розташованого на 2-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення адмінбудинку загальною площею 81,7 м2, розташованого на 3-му поверсі адмінбудинку, що перебуває
на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної
державної адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль
визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: будівлі і споруди бази матеріально-технічного постачання загальною площею 1 906,5 м2, зокрема:
№ Найменування (призначення) будівлі
Загальна
Інвентарний номер
Реєстровий номер
з/п
(об’єкта)
площа, м2
1 Зерносклад «Б», «В»
10300016
37199618.38.РБИЮКО1410
1 437,3
2 Корівник «Г»
10300017
37199618.38.РБИЮКО1409
377,4
3 Будівля мазутонасосної станції «Е»
10300007
37199618.38.РБИЮКО1377
78,8
3
4 Ємкість під мазут 2139 м
10300088
37199618.38.РБИЮКО1399
–
3
5 Ємкість під мазут 1972 м
10300087
37199618.38.РБИЮКО1400
–
6 Під’їзні шляхи ж/д 970,9 м
10300052
37199618.38.РБИЮКО1393
–
7 Ємкість – 50 м3
10300076
37199618.38.РБИЮКО1398
–
3
8 Ємкість – 50 м
10300073
37199618.38.РБИЮКО1401
–
9 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300147
37199618.38.РБИЮКО1402
–
10 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300146
37199618.38.РБИЮКО1403
–
11 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300148
37199618.38.РБИЮКО1404
–
12 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300063
37199618.38.РБИЮКО1405
–
13 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300149
37199618.38.РБИЮКО1406
–
14 Естакада зливу мазута
10300048
37199618.38.РБИЮКО1547
13,0
Разом
1 906,5
що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт» за адресою: вул. Л. Українки, 9г, смт Дружба,
Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 9 800 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Продовження таблиці

Вартість
робіт/строк
виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки біля складу № 1 з бетонним покриттям площею 200,0 м2, що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного
управління водного господарства, за адресою: вул. Л. Українки, 16, м. Бережани,
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень комплексу нежитлових будівель та
споруд «Гаражі і склади» під літ. С-І, поз. 1-2, площею 65,9 м2, що перебуває на
балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення на другому поверсі
триповерхової будівлі поста ЕЦ станції Підволочиськ площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого структурного підрозділу «Тернопільське управління
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: вул. 22 Січня, 22, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового адміністративного будинку загальною
площею 51,7 м2, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Тернопільській
області, за адресою: вул. Галицька, 35, м. Бучач, Тернопільська обл. визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлової адміністративної будівлі, літ. А,
загальною площею 51,9 м2, а саме: поз. 4 площею 22,3 м2, поз. 5 площею 29,6 м2,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська обл. визнано ТОВ
«ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів, літ. Е, поз. 1-8 площею
53,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 750 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 12.05.2017
Вбудовані нежитлові приміщення площею 364,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу, що перебувають на балансі Херсонського національного технічного
університету, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 196. Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення одноповерхової будівлі відділення зв’язку та
гаражні бокси загальною площею 269,7 м2, що перебувають на балансі Херсонської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 80. Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина тамбура площею 3,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі Херсонського поштамту, що перебуває на балансі Херсонської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41. Переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 28.04.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні –одноповерхової будівлі вбиральні № 13/227 загальною площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою), що обліковується на балансі Відділу
житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької
області, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,
13/227 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – одноповерхової будівлі КПП № 13/190 загальною площею 46,3 м2 колишнього
військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою), що обліковується на
балансі Відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський
р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/190 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 8 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – прибудованого приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею
37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ділянкою),
що обліковується на балансі Відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області, за адресою: Хмельницька
обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/230 визнано ПП «Консалтінг
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 8 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – одноповерхової будівлі № 13/157 загальною площею 137,0 м2 колишнього військового
містечка № 13 (разом із земельною ділянкою), що обліковується на балансі Відділу
житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4
000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – одноповерхової будівлі КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового
містечка № 13 (разом із земельною ділянкою), що обліковується на балансі Відділу
житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4
000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – одноповерхової будівлі КТП № 13/149 загальною площею 72,3 м2 колишнього військового
містечка № 13 (разом із земельною ділянкою), що обліковується на балансі Відділу
житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/149 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4
000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 8 календарних днів.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частини вестибуля загальною площею 18,57 м2 (у т. ч. площа загального
користування – 2,0 м2) на першому поверсі навчально-виробничого комплексу,
що обліковується на балансі Новоушицького коледжу ПДАТУ, за адресою: вул.
Подільська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 152,0 м2 у будівлі магазину № 42, що обліковується на
балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Садова,
2, м. Славута, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – нежит
лових приміщень загальною площею 96,5 м2 (колишнє ательє) на першому поверсі
житлового будинку, що обліковуються на балансі Хмельницької філії Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. визнано ПП «Радикал». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 100,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
10. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 145,7 м2 (у т.ч. площа загального користування –
38,1 м2) у прибудові (колишній магазин) до житлового будинку, що обліковується
на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Шешукова, 18, м. Шепетівка, Хмельницька обл. визнано ПП Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 04.05.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні – складського приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівлі літ.
А-1) разом із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Кам’янецьПодільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 12 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні –
адміністративно-господарського приміщення загальною площею 65,3 м2 (будівлі
літ. А-1) разом із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Кам’янецьПодільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 12 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – адміністративного приміщення (будівлі) загальною площею 289,4 м2 разом
із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Хмельницького обласного
управління водних ресурсів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 49
визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 12 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 256,0 м2 у будівлі складського призначення,
що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький, визнано ПП «ТЗК – Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 24.04.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 2 площею 15,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Садова, 32, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Слободяник П. П. Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Борейко В. А.». Термін виконання
роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 2 970 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
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в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Копієвський П. Й. Дата оцінки: 31.03.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 200 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина стіни фойє площею 14,0 м2 (розміром 2,8 м х
5,0 м) на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧДКЖПП «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кононенко Т. Б. Дата
оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1200 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення будівлі площею
67,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна
служба України, перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Золотоніської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 153. Платник робіт з оцінки: Золотоніська дитячо-юнацька спортивна школа. Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2 800 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина складу ІІ групи накопичення облдержадміністрації № 4 площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Дубіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Трохименко В. Ф. Дата оцінки: 31.03.2017. Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: приміщення стоматологічного кабінету (№ 32) площею
20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Чіковані, 17, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Гончар Л. Д. Дата оцінки:
31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП
«Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 3 500 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення площею 120,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,
1/2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Гонтар Максим Степанович. Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Борейко В. А.». Термін виконання роботи – 4 календарних
дні, вартість послуг – 2 970 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля їдальні з підвалом та прибудовами
(літ. А-2, А-1, а) площею 953,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 900 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину з прибудовою літ. Р-1,
Р-1 площею 315,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка».
Термін виконання роботи – 7 календарних днів, вартість послуг – 2 100 грн.
10. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля магазину (літ. С-1,
С-1) площею 125,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання роботи – 7 календарних днів, вартість послуг – 1 900 грн.
11. Назва об’єкта оцінки: приміщення електрообмоточної майстерні площею
190,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Соколан В. В. Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1 500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 15.05.2017
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення вівчарника площею 1 600,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Польова, 1а, с. Косарі, Кам’янський
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торгівельний будинок «Велес».
Дата оцінки: 30.04.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні,
вартість послуг – 1 950 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: склад літ. М площею 31,1 м2; пождепо літ. М площею
24,4 м2; склад літ. К-1 площею 51,8 м2; замощення площею 306,47 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Копилець О. П. Дата оцінки: 30.04.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: гаражний бокс площею 72,9 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича,
66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кущенко Г. М. Дата оцінки: 31.03.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху Бізнесінноваційного центру: кімн. 7 площею 37,3 м2, кімн. 8 площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко О. О. Дата оцінки: 10.04.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: приміщення та частина коридору першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «ЕЛЕМОНТ». Дата оцінки: 30.04.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 57,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства внутрішніх справ України
«Черкаси-Інформ-Ресурси». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Осауленко І. М. Дата оцінки: 31.03.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (магазин) площею 824,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 235, м. Золотоноша.
Платник робіт з оцінки: ФОП Авраменко В. О. Дата оцінки: 30.04.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі площею 11,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко Н. В. Дата оцінки: 30.04.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі площею 11,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко В. І. Дата оцінки: 30.04.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 04.05.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями
конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби (вул. Б. Хмельницького,
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21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.), що перебувала на
балансі ТОВ «Олексіївське». Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 10 000
гривень та 25 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А.)
загальною площею 40,4 м2 (у т. ч. приміщення: (2-25) – 21,3 м2; (2-26) – 19,1 м2)
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 03.05.2017
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту державної власності групи А – кабінету у складському приміщенні загальною площею
13,0 м2 за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95/7,
який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу та обліковується на
балансі ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат» (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 180 грн, строк – 7 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 19.05.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція ЛТД» щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи Ж – лазні загальною площею
191,7 м2 з обладнанням, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс «Зелена
долина», за адресою: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі лазні загальною площею
73,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Жорнище» та перебуває на зберіганні ПАТ «Жорнище», за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище,
вул. Бойка, 25 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 662 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта
державної власності групи А – комплексу виробничих будівель загальною площею
117,9 м2, в тому числі: майстерня літ. «А» площею 68,0 м2; електроцех літ. «Б» площею 46,9 м2; вбиральня літ. «В» площею 3,0 м2, що перебувають на зберіганні СВАТ
«Птахокомбінат «Тульчинський», за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський
р-н, смт Кирнасівка, урочище «Набережне», 1б з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 24.05.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 6-4 – № 6-6, № 6-8,
№ 6-14 – № 6-15, № 6-19 – № 6-23, № 6-27 – № 6-29, № 6-35, № 6-39 – № 6-40,
№ 6-43, частина № 6-46 площею 4,3 м2, № 6-48 – № 6-49, № 6-53 загальною площею 183,2 м2 на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. А), що не
увійшли до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вінницький оптико-механічний
завод», за адресою: м. Вінниця, вул. К. Василенка, 20 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень у виробничому корпусі (літ. А)
загальною площею 46,0 м2: у прим. № 1: № 5 (3,0 м2), № 8 (4,0 м2), № 9 (3,2 м2),
№ 14 (8,2 м2), № 15 (7,0 м2), у прим. № 2: № 1 – № 3 (20,6 м2); будівля складу
(літ. Б) площею 24,1 м2; будівля складу (літ. В) площею 22,9 м2, що перебувають
на балансі Державної установи «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія»,
за адресою: м. Вінниця, 4-й провулок Комарова, 14 з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 7, № 11 –
№ 13 загальною площею 103,8 м2 в одноповерховому виробничому корпусі (літ. А),
що перебувають на балансі Державної установи «Вінницька обласна фітосанітарна
лабораторія», за адресою: м. Вінниця, 4-й провулок Комарова, 14 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Новікову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 23, № 26,
№ 29, част. № 32 (3,1 м2), № 35, № 41, № 43, № 47 загальною площею 102,0 м2
на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі Вінницького
транспортного коледжу, за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Героїв Крут (колишня
Червоних Курсантів), 21 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 995 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 11 площею
30,5 м2 у приміщенні № 2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницької митниці ДФС, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 067 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 8 площею 21,0 м2 у будівлі складу (літ. А), що перебуває на балансі Державної установи
«Вінницька виправна колонія (№ 86)», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 750 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 17,4 м2 (№ І); на 2-му поверсі – 18,5 м2 (№ ІІ, № 28); на 3-му поверсі – 209,7 м2
(№ ІІІ, № 31 – № 40) загальною площею 245,6 м2, у 3-поверховому громадському
будинку (лікувально-профілактичний заклад) (літ. А), що перебувають на балансі
Вінницького філіалу державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІППРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 45 з метою продовження дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1
(14,4 м2), част. № 10 (1,1 м2), част. ХІ (1,5 м2), част. № ІХ (1,0 м2) загальною площею 18 м2 в адмінбудинку (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області, за адресою: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Соборна (колишня Комсомольська), 59 з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 042 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 2-39 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 15 площею 5,0 м2 на
2-му поверсі адмінбудівлі з прибудовою (літ. А, а), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 55а (територіальний сервісний центр № 0544 (на правах відділу м. Тульчин) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області) з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 1 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку (літ. А),
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67
(територіальний сервісний центр № 0542 (на правах відділу м. Гайсин) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області) з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 001 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 13
площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А. А1), що перебуває
на балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 4 (територіальний
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сервісний центр №0543 (на правах відділу м. Могилів-Подільський) регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області) з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення холу № 10 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою:
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник 57 км+1 000 (на правах
відділу м. Хмільник) (№ 2 територіальний сервісний центр № 0545 регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області) з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000 грн.
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 25.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина приміщення магазину та їдальні площею 92,2 м2 за адресою: 44600,
Волинська обл., смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 31 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 680,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина службового приміщення площею 119,6 м2 за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 680,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина складу ґрунтових взірців площею 69,65 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження терміну дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 2 календарні 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 25.05.2017
1. Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс структурного підрозділу цеху
ректифікації колишнього структурного підрозділу ДКХЗ ім. Калініна (135 основних
засобів). Основні види продукції – виробництво коксу та коксопродуктів. Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод». Адреса: м. Дніпро,
вул. Коксохімічна, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
повернення з оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод». Дата оцінки – 31.03.2017.
Переможець – ДВНЗ «ПДАБтаА». Вартість послуг – 25 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 14.
2. Назва об’єкта: замощення площею 2 450,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Віталія
Матусевича, 11а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Потапенко В. В. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 137,0 м2. Балансо
утримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Черкаське, вул. Лісна, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Коваленко К. В. Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 477,1 м2. Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації. Адреса: м. Синельникове, вул. Виконкомівська,
179. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Релігійна громада «Християнська церква «Нове покоління» у м. Синельникове».
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 3 850,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,47 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 – ФОП Люби
мий М. М. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг –
3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДФС України ДПІ у Чечеловському районі м. Дніпра ГУ ДФС у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Акордбанк».
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 850,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Каталунов А. К. Переможець – ТОВ
«Авто Маркет». Вартість послуг – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Гаврилко Д. І. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 127,65 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Нежувака В. М. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: частина асфальтованого майданчика площею 10,1 м2 та частина димової труби площею 24,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: Дніпропетровська обл., с. Хащеве,
вул. Овчаренка, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Лайфселл». Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 3 950,00 грн, строк виконання (у календарних днях)– 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Межрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у
запас військовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг, Мартіна Шимановського, 13.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гетьман С. П. Дата оцінки – 20.06.2017. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 2 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 24,9 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 «Авторитет». Дата оцінки –
12.04.2017. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 550,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,64 м2. Балансоутримувач: Солонянське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Солоне, вул. Радянська, 2б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Ідеа груп». Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 286,23 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну». Адреса:
м. Дніпро, перев. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Червона Т. Є. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 150,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: ЄМК державного підприємства Дніпропетровського спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш» (до складу
об’єкта приватизації входить об’єкт незавершеного будівництва – інженернолабораторний корпус (будівельна готовність – 94 %) з надбудовою, ангаром,
навісами, вбиральнею, огорожею та мостінням, обладнання, устаткування,
транспортні засоби). Балансоутримувач: Державне підприємство Дніпропетровського спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник та
особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. На участь у конкурсі
по зазначеному об’єкту подано одну заяву, у зв’язку з чим, конкурс визнано
таким, що не відбувся.
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