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державного майна України

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

ВІННИЦЬКА область

ЛУГАНСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної
охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн. ПДВ – 433 055,80 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25 983,35 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина
(літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної
охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн. ПДВ – 226 607,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13 596,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 135 964,44 грн, що становлять 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 5600-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею
14,7 м2; зварювальна (літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д-1Н)
загальною площею 56,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д 9/1.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим доступом, в периферійній, промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою
соціально-побутовою інфраструктурою. Не використовується більше десяти років.
Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму функціональному призначенню
є виробничо-складськими будівлями. Стан об’єкта задовільний та придатний до
експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутні. Вхід до будівель, що
входять до складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група капітальності будівель – ІІ. Висота будівель – 2,95 – 6,08 м.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 351,00 грн, ПДВ – 7 270,20 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 621,20 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 4 362,12 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 – 30 жовтня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 03 листопада 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 направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
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 РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV,
б, бІ) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В,в-вII) загальною площею 6,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д 9/2.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим доступом, в периферійній, промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою
соціально-побутовою інфраструктурою. Не використовується більше десяти років. Будівлі одноповерхові. По своєму функціональному призначенню: виробничоскладські будівлі. Стан об’єкта задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутнє. Вхід до будівель, що входять до складу
об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група
капітальності будівель – ІІ. Висота приміщень будівель – 2,4-6,0 м.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 127 834,00 грн, ПДВ – 25 566,80 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 153 400,80 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
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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 15 340,08 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 – 30 жовтня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 03 листопада 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 Фонду державного майна України
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 РВ ФДМУ по Луганській області:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта – єдиного
майнового комплексу Державного підприємства
«Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових
і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольсьткий р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних
приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора-червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція;
гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2
рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут. робіт кам’яний (літ. Д)
загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20
кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення
в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га
в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,
енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Збитки станом на 31.07.2017 – 1 034,6 тис.грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, 5 робітників, кількість робочих місць – 7.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 723 000,00 грн (вісім мільйонів сімсот двадцять три тисячі грн 00 коп.), у т. ч. : майна ЄМК – 2 607 000,00 грн
(два мільйони шістсот сім тисяч грн 00 коп.); земельної ділянки – 6 116 000,00 грн
(шість мільйонів сто шістнадцять тисяч грн 00 коп.).
ПДВ – 1 744 600,00 грн (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі шістсот грн
00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ  – 10 467 600,00 грн (десять
мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот грн 00 коп.), у т. ч.: майна
ЄМК – 3 128 400,00 грн (три мільони сто двадцять вісім тисяч чотириста грн 00 коп.);
земельної ділянки – 7 339 200,00 грн (сім мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч
двісті грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець вирішує самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприєм
ства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про
працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів
про працю України.
4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1 соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2 вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – двоквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком
готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташований адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три гривні), у т. ч.: ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна
тисяча чотири гривні 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок).
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4.3 не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд
№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому
законодавством порядку протягом 6 місяців.
6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754»,
які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом
6 місяців.
7. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на
об’єкт здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством
України.
8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.07.2017 у сумі
5 098,9 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 1 764,6
тис. грн, до пенсійного фонду – 695,1 тис. грн, перед бюджетом – 757,3 тис. грн,
інші поточні забов’язання – 1881,9 тис. грн та погашення іншої кредиторської заборгованості (пеня, штрафи та інше), яка буде визначена за період з 01.08.2017
до дати підписання акта приймання-передачі.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 1 046 760,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06 листопада 2017 р.
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 10 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, 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 до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109 за тел.:
731-50-36, 728-72-62.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське бюро
«Рута». Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входить частина будівлі 87/100 площею 13 696,40 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних
засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів – немає (станом на
30.09.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0
тис. грн. За останні три роки підприємство не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працюючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу,
здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з
продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження,
відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором
купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 602,70 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.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 03 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному
майданчику товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://
www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 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.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової
продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та обладнання –75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному
приміщенні будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства перебуває в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна – 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять тисяч
двісті дев’яносто вісім) гривень 80 копійок, у т. ч. ПДВ – 1 186 049,80 грн (один
мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять) гривень 80 копійок.
Умови продажу об’єкта приватизації: забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим
призначенням об’єктів, що не підлягають приватизації і будуть передані покупцю
відповідно до договору на відповідальне зберігання, а саме: берегоукріплення та
протирадіаційне укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження такого майна, а також створення умов для відчуження цього
майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 06.11.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 10.11.2017, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Універсальної товарно-сировинної
біржі на електронну адресу: info@utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11 тел. (044) 482-07-42) 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. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитись з об’єктом продажу можна звернувшись до Фонду державного майна України за адресою:
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер
з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

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 03.11.2017 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: 30.10.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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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
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстрозагаль- вартість майна максимально
вий номер
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
майна
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
Міністерство освіти
02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21100,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
21100, м.Вінниця, вул. Замостянська (колиш- 4,0
36 072,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладі науки України
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
ня 50-років Перемоги), 20
нання, що забезпечує доступ до Інтернету
Міністерство освіти
02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21100,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 38
4,0
36 072,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладі науки України
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
на 3-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)
нання, що забезпечує доступ до Інтернету
Міністерство освіти
02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21100,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
21100, м.Вінниця, вул. Довженка (колишня 4,0
36 072,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладі науки України
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
на 5-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
Ленінградська), 31
нання, що забезпечує доступ до Інтернету
Міністерство освіти
02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 21100,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
–
21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 31
4,0
36 072,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладі науки України
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
(коридору) на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3 (літ. .А)
нання, що забезпечує доступ до Інтернету
Літинська районна дер- 00730235, Відділ агропромислового розвитку Літинської районної державної адміністрації, 22300, Вінниць- Нерухоме майно – антенна вежа диспетчерського зв’язку
–
22300, Вінницька обл., Літинський р-н,
–
95 429,00
2 роки Розміщення телекомунікаційного обладнання
жавна адміністрація
ка обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Соборна (колишня Леніна), 32, тел.: (0247) 2-03-31, 2-13-65
смт Літин, вул. Соборна (колишня Леніна), 32
11 місяців мобільного зв’язку і доступу до Інтернету
Міністерство освіти
38814461, Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету бу- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му повер–
21001, м.Вінниця, просп. Коцюбинсько90,0
629 047,00
2 роки Розміщення їдальні у навчальному закладі
і науки України
дівництва і архітектури, 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53, тел. (0432) 65-79-10
сі навчального корпусу № 2 (літ. А)
го, 53
364 дні
Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
21536845.75 ЮКДПНК213 43010, Волинська обл.,
132,6
537 556,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу пром. Луцьк, просп. Волі, 53
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

найменування реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство інфра- 38758272, Філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по Частина
структури України обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 43010, Волинська обл., м. Луцьк, корпусу № 1
просп. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне агентство
водних ресурсів України

найменування

39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
01033817, Дніпровське міжрайонне управління водного господарства,
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 42,
тел. 27-27-22
3 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівного розвитку, будівни- ництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська
цтва та ЖКГ України
Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12
4 Міністерство юстиції
14316882, Державна установа «Дніпровська установа виконання покаУкраїни
рань (№ 4)», м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80, тел. 42-30-73
5 Міністерство оборони 33689922, Концерн «Військторгсервіс», м. Київ-151, вул. МолодогвардійУкраїни
ська, 28а, тел. (044) 243-39-36
6 Міністерство оборони 33689922, Концерн «Військторгсервіс», м. Київ-151, вул. МолодогвардійУкраїни
ська, 28а, тел. (044) 243-39-36

7 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
8 Міністерство внутрішніх
справ України

реєстровий номер майна
Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4
73,4
679 684,00
2 роки 11 місяців Розміщення школи з навчання водіїв (погодинно)
місцезнаходження

Нежитлове вбудоване
приміщення
Частина майданчика

01033817.53.АААБГБ009 м. Дніпро, вул. Доблесна, 359

75,0

26 587,00

2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення комплексної трансформаторної підстанції)

Частина даху

02497789.4.ДБЕЦРЕ591 м. Дніпро, просп. Слобожанський,3

36,0

304 473,00

513,6

1 511 986,00

22,54

51 523,00

60,85;
53,17

243 900,00

109,89

937 252,00

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення технологічного обладнання з метою постачання теплової енергії)
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
2 роки 364 дні Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи;
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80
міщення
Частина нежитлового вбу- 33689922.33.ААААЕЕ558 м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, 62
дованого приміщення
Нежитлові вбудовані при- 33689922.33.ААААЕЕ558 м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, 62
міщення

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська Нежитлові вбудовані при- 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
міщення

08805223, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Мініс- Частина нежитлового вбу–
м. Дніпро, вул. Полігонна, 16
2,0
18 294,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (термінал самообслуговування)
терства внутрішніх справ України по Дніпропетровській області»,
дованого приміщення
м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, тел. 46-70-41
9 Державне космічне
242287794, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М.
Нежитлові вбудовані приУЕНАТК018
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26д
77,3
627 367,00
2 роки 11 місяців Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
агентство України
Макарова, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, а/с № 503, тел. 713-57-56
міщення
10 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Частина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17
3,0
28 377,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
Гагаріна, 57, тел. (056) 45-40-62
дованого приміщення
(питна вода)
11 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Частина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57
3,0
27 447,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
Гагаріна, 57, тел. (056) 45-40-62
дованого приміщення
(питна вода)
12 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Частина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57
3,0
27 447,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
Гагаріна, 57, тел. (056) 45-40-62
дованого приміщення
(питна вода)
13 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Частина нежитлового вбуІнформація відсутня м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17
3,0
30 405,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
Гагаріна, 57, тел. (056) 45-40-62
дованого приміщення
(питна вода)
14 Міністерство освіти
02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72
122,72
1 284 625,00
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
і науки України
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-22
міщення
у навчальному закладі
15 Міністерство освіти
37861917, Інгулецький коледж ДВНЗ «Криворізький національний уніНежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8
14,0
34 702,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
і науки України
верситет», м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8, тел. (0564) 22-12-22
міщення
у навчальному закладі
16 Міністерство освіти
40783970, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 51
119,7
268 227,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (надання поліграфічних послуг)
і науки України
В. Гетьмана», Криворізький економічний інститут, м. Кривий Ріг, просп. приміщення
Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12
17 Міністерство освіти
02541727, Нікопольський професійний ліцей, м. Нікополь, вул. Трубни- Майданчик
Інформація відсутня Дніпропетровська обл., Нікопольський
1 100,0
312 625,00
2 роки 11 місяців Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету
і науки України
ків, 16, тел. (05662) 2-31-70
р-н, с. Капулівка, вул. Арсенія Матюка, 3а
(здійснення практичного навчання водіїв погодинно, згідно з графіком)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 84116,
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (06262) 3-23-54
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії,
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32, тел. (06267) 5-40-21

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38177113.1. РЛФФИУ024 Донецька обл., м. Слов’янськ,
98,7
211 800,00
2 роки
вул. Батюка, 19
02070789.2. ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружківка,
7,9
17 000,00
1 рік
вул. Соборна, 26,
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання

Нежитлові вбудовані приміщення цокольного
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підповерху будівлі
акцизної групи, у навчальному закладі
Нежитлове вбудоване приміщення 2-го поверху
Розміщення офіса для надання інформаційноадміністративно-господарського приміщення
консультаційних послуг
будівлі гуртожитку
3 Міністерство освіти 36309003, ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ, 84100, Донецька обл.,
Частина нежитлового вбудованого приміщен01132330.9. КАТГНП213 Донецька обл., м. Слов’янськ,
5,1
12 400,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
і науки України
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27, тел. (06262) 2-89-39
ня вестибуля другого поверху будівлі учбового
вул. Центральна, 27
товарів, крім товарів підакцизної групи
корпусу «Б»
4 Міністерство освіти 02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87555,
Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху 02070812.1. БДДМУФ008 Донецька обл., м. Маріуполь, 141,9
564 800,00
2 роки 8 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викоі науки України
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16
будівлі їдальні
вул. Італійська, 134
ристовується для провадження підприємницької діяльності
Заяви про оренду зазначених 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».

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
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02125243, Запорізький національний університет, 69600,
Частина нежитлового приміщення № 136 першого
–
м. Запоріжжя, вул. Дніпров2,0
7 897,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
і науки України
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел. (061) 764-45-46
поверху будівлі спортивного комплексу (літ. А-3)
ська, 35
2 Міністерство інфра- 01125761, ДП «Бердянський морський торговельний порт»,
частина асфальтного замощення І (інв. № 1201)
___
Запорізька обл., м. Бер4,0
3 023,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають поструктури України 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7,
біля опори антенної № 9
дянськ, вул. Макарова, 13
слуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,
тел. (06153) 62-594
які надають послуги доступу до Інтернету
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,
227-07-85. 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».
№
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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство оборони 38979799, Концерн «Військторгсервіс», м.Київ, вул.Молодо
України
гвардійська, 28а, Львівська філія Концерну, 79059, м. Львів,
вул.Плугова,12а, тел. 253-24-64

№
з/п

Назва органу
управління

2 Городоцька районна
державна адміністрація Львівської області
3 Міністерство інфраструктури України

00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької
адміністрації Львівської області, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул.Львівська, 1а, тел. (0231) 3-03-59
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького», 79000, м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 22982-16
4 Міністерство оборони 08006864, ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій»,
України
79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (032) 262-38-87

5 Міністерство освіти
і науки України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 04070, м.Київ, вул. Андріївська,1;
тел. (044) 462-53-05

найменування
Нежитлова будівля

Нежитлове приміщення на першому
поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення
на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» (новий аеровокзал)
Нежитлові вбудовані приміщення на
1-му та 2-му поверхах складального
відділення цеху металоконструкцій
Нежитлові приміщення № 55, 56,
57, 58, 59, 60 на 3-му поверсі
будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2 655,1
27 235 000,00
2 роки 364 дні
5-й поверх – 286,5 м2, 4-й поверх – 327,1 м2, 3-й поверх – 534,2 м2 – розміщення суб’єкта госпостаном на 31.08.2017
дарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ательє по індивідуальному пошиву
одягу на замовлення населення та ремонту одягу); 2-й поверх – 531,1 м2 – розміщення суб’єкта
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня); підвал – 422,9 м2
та 1-й поверх – 553,3 м2 – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
–
81500, Львівська
99,9
719 280,00
6 місяців
Розміщення фінансової установи (відділення банку) –10,0 м2, відділення банку на площі,
обл., м. Городок,
станом на 31.07.2017
що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, – 89,9 м2
вул. Львівська, 1а
33073442.1.БИКУГЧ021 м. Львів, вул.Лю4,0
110 200,00
1 рік
Розміщення центру туристичної інформації (інше використання нерухомого майна)
бінська, 168
станом на 31.05.2017

місцезнаходження
33689922.15.УВЮЯЮТ603 м. Львів,
вул. Дорошенка, 33
реєстровий номер майна

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Городоцька, 222

547,26

1 631 300,00
станом на 31.07.2017

2 роки 364 дні

Розміщення виробництва будівельних виробів (інше використання)

Інформація відсутня

м.Львів, вул.Січових Стрільців,11

98,9

1 743 204,00
станом на 30.06.2017

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить 98,9 м2 (на площі не більше як 50 м2 та понад 50 м2
(48,9 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
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 23623471, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 54003, м. Миколаїв, Будівлі гаража
м.
Миколаїв,
Темвод,
23
193,6
152 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської
–
і науки України
вул. 68 Десантників, буд.10, тел. (0512) 50-03-33
та сараю
організації
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської ДАА, Частина їдальні
00493014.7.БЕШСНП7111 просп.Першотравне67,2
586 800,00
2 роки 11 місяців
просп. Першотравневий,10, м. Полтава, тел. (0532) 2-48-05
з добудовами
вий, 10, м.Полтава
02547004, Професійно-технічне училище № 4, вул. Маршала
Частина нежитлового 02547004.1.СВДКЛЖ001 вул. Маршала Бірюзо4,0
27 600,00
1 рік
Бірюзова,90/14, м. Полтава, тел. (0532) 67-73-42
приміщення їдальні
ва, 90/14 м. Полтава

№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство внутрішніх 08733995, ДУ «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ Украї- Частина приміщення адмінбудинку посправ України
ни по Рівненській області», 33028, м. Рівне, вул. Хвильового, 2а, тел. (0362) 67-96-38 ліклініки

–

2 Міністерство освіти
і науки України

–

02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП, 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 35, тел. (0362) 63-71-97

Частина суспільно-побутового корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Рівне вул. Хвильо52,2
418 662,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової
вого, 2а
інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
м. Рівне вул. Відін2,0
13 002,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоська, 35
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (лоток з
продажу кукурудзи)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
04718013, Сумський національний аграрний університет, 40021, м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 160, тел. (0542) 70-10-35
05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 33-40-58
21121370, Сумський обласний центр з гідрометеорології, 40000, м. Суми,
вул. Героїв Сумщини, 1, тел.: (0542) 77-06-36, 77-07-18

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина замощення
–
м. Суми, вул. Гераси13,0
9 450,00
2 роки 364 дні
ма Кондратьєва, 160
Група інвентарних об’єктів, а саме: нежитлове
–
м. Суми, вул. Римсь
4,0;
38 380,00
2 роки 11 місяців
приміщення технічного поверху; ділянка даху
кого-Корсакова,2
13,0
Нежитлові приміщення
21121370.1.ЦМТШЧН257 м. Суми, вул. Героїв
199,2
6 525,16
2 роки 11 місяців
Сумщини, 1
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку та
антенно-щоглового господарства
Розміщення: гаража (27,4 м2); складських приміщень
(71,8 м2)

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
3 Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
майна
м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
2
01896866, Харківський національний медичний
Частина коридору на 1-му поверсі (4,0 м ) та частина вестибуля 01896866.2.ААААЛБ053 м. Харків, просп.
8,0
107 800,00
1 рік
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої кави в форматі
університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4,
на 2-му поверсі (4,0 м2) 6-поверхової будівлі головного учбовоНауки, 4
«кава з собою» у вигляді стійки з продавцем (розміщення торговельного
тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
го корпусу, літ. А-6, інв. № 10310005, пам’ятка архітектури
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи)
00114092, ДПВ НДІ
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
–
м. Харків, Гімназійна 232,0
1 860 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
«Укренергомережпроект»,61050, м. Харків, наб. 11, 12 на 1-му поверсі 11-поверхової будівлі інженернонабережна, 2
провадження підприємницької діяльності
Гімназійна, 2, тел.: (057) 759-97-37, 759-96-26 лабораторного корпусу, інв. № 82166, літ. А-11
00114092, ДПВ НДІ
Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі 11–
м. Харків, Гімназійна 143,2
1 148 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
«Укренергомережпроект»,61050, м. Харків, наб. поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу, інв.
набережна, 2
провадження підприємницької діяльності
Гімназійна, 2, тел.: (057) 759-97-37, 759-96-26 № 82166, літ. А-11
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 можнайменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, Нежитлові приміщення
–
Чернігівська обл., Чернігів551,4
271 950,50
2 роки 364 дні
Для здійснення спільних з факультетом життєдіяльності та природокористування і туризму робіт з обробки
і науки України
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44 будівлі ангара № 2
ський р-н, с. Деснянка
землі, збирання врожаю, допоміжних та післяврожайних досліджень

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

Назва органу управління

1 Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення
2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
00063928, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, тел. (044) 278-74-90
37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 253-93-94

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежиле приміщення
–
м. Київ, вул. Про53,8
1 518 000,00
2 роки 11 місяців
на першому поверсі будинку
різна, 2
станом на 31.07.2017
Нерухоме майно – нежитлове приміщен- 37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
92,5
1 712 000,00
2 роки 11 місяців
ня у підвалі адміністративної будівлі
Дружби Народів, 28
станом на 31.07.2017
найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання

Розміщення неприбуткової громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення: офіса – 10,0 м2; складських приміщень – 12,0 м2;
пункту продажу продовольчих товарів пільговим категоріям громадян – 70,5 м2
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: виробничий будинок, літ. А-5
(будівля КПО) площею 1 981,2 м2 за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 14-а/22,
м. Полтава.
Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.06.2017 – 9 896 000,00
грн.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, за базовий місяць – липень 2017 року становить 125 103,75
грн без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди: офіси – 479,1 м2 (орендна ставка – 18 %),
майстерні з ремонту та шиття одягу – 125,7 м2 (орендна ставка – 5 %), крамницісклади, магазини-склади – 585,93 м2 (орендна ставка –18 %); торговельні об’єкти
з продажу промислових товарів, що були у використанні, – 65,42 м2 (орендна
ставка – 18 %), кафе, бари, закусочні, кафетерії, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 265,3 м2 ( орендна ставка – 8 %), склади – 459,75 м2
(орендна ставка – 15 %).
Основні умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць оренди – липень 2017
року становить 125 103,75 грн без ПДВ; ефективне використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної в договорі оренди: офіси –
479,1 м2 (орендна ставка –18 %); майстерні з ремонту та шиття одягу – 125,7 м2
(орендна ставка –5 %); крамниці-склади, магазини-склади – 585,93 м2 (орендна
ставка –18 %); торговельні об’єкти з продажу промислових товарів, що були у використанні, – 65,42 м2 (орендна ставка – 18 %); кафе, бари, закусочні, кафетерії,
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 265,3 м2 (орендна ставка –
8 %); склади – 459,75 м2 (орендна ставка – 15 %); дотримання вимог експлуатації
об’єкта та інших вимог, які відповідають конкретизованій формі договору оренди,
затвердженій наказом РВ ФДМУ по Полтавській області від 28.02.2017 № 153;
орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами не підлягає; орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди після закінчення терміну
дії договору оренди, у разі якщо власник має намір використовувати зазначене
майно для власних потреб та письмово попередив про це орендаря не пізніше
ніж за три місяці до закінчення терміну дії договору; продовження терміну дії договору оренди оформлюється додатковим договором, проект якого погоджується
з органом управління майном, та є невід’ємною частиною договору; невід’ємні
поліпшення орендованого державного майна проводяться відповідно до вимог
Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом
ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
18.10.2006 за № 1123/12997; орендар має право за згодою орендодавця здавати
майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати
за об’єкт суборенди, отримує орендар, а решта суборендної плати спрямовується
до державного бюджету; внесення завдатку у розмірі, не меншому ніж 3-місячна
орендна плата впродовж 1-го місяця після підписання договору оренди, який
вважається платою за останні місяці оренди; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його
вартість за висновком про вартість, на користь орендаря, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; строк оренди – 2 роки 364 дні; компенсація переможцем конкурсу коштів
за виконану незалежну оцінку платнику оцінки протягом семи календарних днів
з дня укладення договору оренди згідно з поданим договором про проведення
незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого
банку про сплату коштів тощо; переможець конкурсу або уповноважена ним осо-
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ба після отримання проекту договору оренди зобов’язані протягом п’яти робочих
днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди; основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної
плати при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку
з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства; копії
ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду
діяльності (за наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою Державної податкової служби; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення
претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Конкурсні пропозиції (крім розміру орендної плати) подаються супровідним
листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком
печатки учасника конкурсу.
Кінцевий строк приймання заяв та пропозицій – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий)
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу проводиться секретарем
комісії та завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведений о 10.00 на 11-й календарний день з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404.
Контактні телефони: (05322) 2-28-52, (0532) 60-81-69.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 03.10.2017
За результатами проведеного конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна – двоповерхової адміністративної будівлі з підвалом
площею 1 144,8 м2 за адресою: вул. Потьомкінська, 49, м. Миколаїв, що перебуває
на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України
в Миколаївській області, переможцем визнано юридичну особу – ТОВ «МК.
ЮР.КОНСАЛТ».

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

В інформації ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» про проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного
майна – нежитлового приміщення площею 8,3 м2 на 2-му поверсі 4-поверхової
будівлі головного корпусу (реєстровий № 02012177.1.АААДЕА527) за адресою:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 09.10.2017 № 79 (1099) на стор. 6 – 7, передостанній абзац слід читати:
«Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 13.10.2017 (за 3 робочих дні до початку проведення конкурсу).».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових при
міщень(інв. № 391) площею 28,9 м2 військового містечка № 84, що перебуває
на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Озерне, вул. Авіаційна, 59 та частина нежитлових приміщень (інв. № 384) площею 2,2 м2 військового містечка № 84, що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира,
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 57.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017, становить: частина нежитлових приміщень (інв. № 391) –
71 956,00 грн; частина нежитлових приміщень (інв. № 384) – 5 760,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 р., становить: частина нежитлових приміщень (інв. № 391) – 1079,34 грн за базовий місяць – квітень 2017 р. (при
застосуванні річної орендної ставки на рівні 18% під офіс); частина нежитлових
приміщень (інв. № 384) – 89,00 грн за базовий місяць – червень 2017 р.
(при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18 % під розміщення телекомунікаційного обладнання).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕНВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначених об’єктів оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди, але не
нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі
змінами та доповненнями; своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна; термін дії договору оренди – до 3 років з можливою
подальшою пролонгацією відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечити
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної
безпеки; забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням; зобов’язання
не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та
легкозаймисті матеріали і речовини в орендованих приміщеннях; протягом 15 робочих
днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями; зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна
плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору; заборона передавати орендоване
майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна; відшкодування
переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів
з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 №1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він є
робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 370,9 м2 першого та другого поверхів їдальні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Італійська, 134. 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 Пашковська З. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі станції Покровськ
площею 13,8 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення вокзалу
станції Покровськ площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НАШ БІЗНЕС».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі станції Покровськ
площею 17,9 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення вокзалу
станції Покровськ площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НАШ БІЗНЕС». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України 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 та № 3 – практичний досвід
з оцінки приміщень, частин будівель, майданчиків.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІI кварталі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, становить 2,4 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;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н (кадастровий номер
6310136300:14:008:0186). 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: 0,0067 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «Д-1». Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 190 144,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 03.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а, Немишлянський р-н (кадастровий номер
6310138500:05:006:0005). 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: 0,1150 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а, Немишлянський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для обслуговування
нежитлової будівлі (гараж-майстерня, господарські приміщення). Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 1 148 643,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 01.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Фонвізіна, 15, Слобідський р-н (кадастровий номер
6310136900:08:014:0060). 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: 0,1973 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Фонвізіна, 15, Слобідський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для обслуговування
магазину № 12. Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 101 349,00 грн (витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 19.07.2017).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги
з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: 3 000,00 грн.
Дата оцінки: орієнтовно 01.10.2017.
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.

№ 80 (1100)

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 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.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (поз. 3 за планом) площею 18,0 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу
літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний
заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Олеоленко Л. О. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 2-14, 2-15, 2-16,
2-17) загальною площею 39,7 м2 мансардного поверху адмінбудинку літ.
А, А’, А’’. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Л. Толстого, 2. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби України у Свалявському районі Закарпатської області (тел. (03133) 2-3497). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ДП «Закарпатський геодезичний
центр». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення горища площею 2,0 м2 адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. Корятовича, 10. Найменування балансоутримувача: Закарпатська
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
яке реорганізоване шляхом перетворення у Публічне акціонерне товариство «Укр
пошта» ( тел. (067) 312-15-33). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Мандрик М. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 34,26 грн/м2 станом на 14.04.2008.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 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 (додаток 2)
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 125,6 м2 на другому поверсі будівлі
адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Приватне сільськогосподарське підприємство «Оскар».
 2. Гаражні та надгаражні приміщення загальною площею 411,8 м2, що
обліковуються на балансі ДЛГ «Прикарпатліс», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – КП «Фірма «ЛІК».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4
тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки

та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’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 перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
2
96,6 м , а саме: гараж Б площею 62,7 м2 та гараж В площею 33,9 м2 (інв.
№ 10310002). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Кремінському районі Луганської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Платник: ФОП Гарькавець А. А.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 26 жовтня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 у підвалі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Коперніка, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської справи».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Коперніка, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 18,5 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі готелю та пошти. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів,
просп. Юності, 6а. Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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., Радехівський р-н, с. Павлів,
просп. Юності, 6а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – споруда складу
«Н-1» загальною площею 366,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство Львівської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань
Львівської області (№ 48)». 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Шувар».
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – двоповерхова цегляна побутова будівля «С-2» загальною площею 311,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство
Львівської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Львівської області (№ 48)». 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. Хуторівка, 2. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Шувар».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 2 загальною площею 52,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний
ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Шульганчик Іван Сергійович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

11 жовтня 2017 року
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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.

МИКОЛАЇВСЬКА область

4 Частина нежитлового
приміщення електрощитової в будівлі
котельні;
частина цегляної труби котельні
5 Нежитлові приміщення
адміністративного
корпусу
6 Нежитлові приміщення
першого поверху двоповерхової будівлі

Миколаївська
обл., м. Баштанка,
вул. Ювілейна, 89
Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 239/1-1
м. Миколаїв,
вул. Айвазовського, 29
м. Миколаїв,
вул. Айвазовського 29/1

11,3

130,0
2,0;
2,0

22,5

42,39

Головне управління статистики у
Миколаївській області
Обласний центр соціальнопсихологічної допомоги
ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»
Філія «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація спеціалізованого
морського порту «Октябрьск»)

м. Миколаїв,
Державна установа «Миколаївський
вул. Шосейна, 128 обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я
України»
м. Миколаїв,
ДП «Південний науково-дослідний
вул. Фалєєві проектно-конструкторський інстиська, 25
тут по розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот»
м. Миколаїв,
Національний університет кораблевул. Кузнецька,
будування ім. Адмірала Макарова
буд. 5

30.09.17 30.09.17 30.09.17

80,0

Балансоутримувач

31.08.17

3 Частина даху будівлі
автобази

Адреса об’єкта
оцінки

30.09.17

1 Нежитлові приміщення
в окремо розташованій будівлі гаража
2 Нежитлова прибудована одноповерхова
будівля топочної

Площа, м2

30.09.17

№
Назва об’єкта оцінки
з/п

Дата
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове приміщення
36,9 м. Миколаїв, пров.
ДП НВКГ «Зоря»31.10.17
другого поверху інженерноКобера, 21
«Машпроект» – орендолабораторного корпусу
давець
2 Нежитлове приміщення
11,7 Миколаївська обл.,
Філія «Одеське управління 31.10.17
другого поверху нежитлової
м. Первомайськ,
військової торгівлі» Конбудівлі комбінату побутового
вул. Дем’яна Коротцерну «Військторгсервіс»
обслуговування
ченка, 2в
3 Нежитлові приміщення дру- 186,92 Миколаївська обл.,
Южноукраїнський МВ
31.10.17
гого поверху адміністративм. Южноукраїнськ,
УМВС України в Миколаївної будівлі
вул. Спортивна, 3
ській області
4 Частина холу вбудовано24,0 Миколаївська обл.,
ДП «Сервісно-видавничий 30.09.17
прибудованої будівлі
м. Южноукраїнськ,
центр»
вул. Енергобудівників, 5
5 Частина приміщень головно- 2 715,6 Миколаївська обл.,
Новобузький коледж
30.09.17
го учбового корпусу, у т. ч: (1 447,3; м. Новий Буг, пл. Сво- Миколаївського аграрного
приміщення четвертого
458,4; боди, 46
університету
поверху;
809,9)
місця загального користування І-ІІІ поверхів;
приміщення № 1-12,
№ 1-18, № 1-20, № 1-25
першого поверху
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

30.09.17

30.09.17

30.09.17

30.09.17

7 Нежитлові при135,0
міщення першого
поверху двоповерхової
будівлі навчальновиробничого корпусу
8 Нежитлові приміщення
51,6
м. Миколаїв,
Національний університет корабледругого поверху учбовул. Кузнецька,
будування ім. Адмірала Макарова
вого корпусу
буд. 5
9 Частини холів третьо2,0
м. Миколаїв,
Національний університет кораблего та п’ятого поверхів
просп. Героїв
будування ім. Адмірала Макарова
шестиповерхової
України, 9
будівлі головного учбового корпусу
10 Несамохідне учбово- Довжина – 48 порт прописки:
Державний університет інфраструктренувальне судно
м, шири- м. Миколаїв
тури та технологій
«УТС-313»
на – 8,7 м,
осадка – 2,37
м, валова
місткість –
382,9 т
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента, складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання
послуг з незалежної оцінки майна, що склалися у ІІ кварталі 2017 року за групами
об’єктів становлять: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв), – 2 400,00 грн;
комплекс будівель та споруд – 10 800,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири
робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства
«Чутове». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Чутове». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Полтавська обл., смт Чутове,
вул. Центральна,12, к. 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
необоротніх активів Державного підприємства «Чутове». Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11. Кількість об’єктів необоротних активів
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(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): нерухоме майно – 1; багаторічні насадження (лісополоси) – 1; машини та
обладнання – 6; інші основні засоби – 5; транспортні засоби – 1; інші необоротні активи – 16; нематеріальні активи – 1. Земельна ділянка – 2 775,5 га. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: – (зазначається
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нерухоме майно – 44 900,00 грн; багаторічні насадження
(лісополоси) – 818 638,00 грн; машини та обладнання –24 220,63 грн; транспортні
засоби – 176 106,13 грн; інші основні засоби – 31 380,24 грн; інші необоротні активи – 0,0 грн; нематеріальні активи – 8 238,23 грн. Земельна ділянка – 2775,5 га
станом на 30.09.2017 первісна вартість – 1 962 000,00 грн, залишкова вартість 1 104
000,00 грн (за останній звітний період). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 7. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього – 2 775,5 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Полтавська обл.,
смт Чутове. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок) – сільськогосподарське.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: цілісний
майновий комплекс – 28 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 20.10.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 26.10.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення ательє пошиття одягу
площею 513 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Набережна, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-8680. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Рівненській бетонний завод». 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
21,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Березне, вул. Київська, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Костопільське відділення Управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., Гощанський р-н, в межах земель Русивельської сільської ради.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «РМС Олександрійська». 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-5,
2
площею 105,7 м , що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Скиба Віктор Ярославович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2017: 26 397,90 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
I. Повернення в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – будинок садибного типу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Безруків, вул. Польова, 19. Мета проведення незалежної оцінки:
незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва – будинок садибного типу,
що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): –.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.08.2017.
II. Об’єкти оренди.
Інформація
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
Мета проведення про замовдження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
ника/платз/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ника
1 Частина холу на першому поверсі 6-поверхового
30.11.17 Визначення
ПАТ «Укр
учбового корпусу № 1, інв. № 1030031, загальною
вартості об’єкта Сиббанк»
площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківз метою продовження договору
ський р-н, п/в «Докучаєвське-2», учбове містечко
оренди
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва
2 Частина холу на першому поверсі 4-поверхового учбо30.11.17 Визначення
ПАТ «Укр
вого корпусу № 2, інв. № 1030019, загальною площею
вартості об’єкта Сиббанк»
2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в
з метою продовження договору
«Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Доку
оренди
чаєва, що перебуває на балансі Харківського націо
нального аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, На дату укла- Визначення
ФОП Недо11, частина № 13 (S=13,0 м2), 14, 15 на цокольному дення договору вартості об’єкта рубко Р. М.
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2, на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
пам’ятка архітектури, загальною площею 164,9 м2
оцінки
за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7,
що перебуває на балансі Українського державного
університету залізничного транспорту, 01116472,
тел. (057) 732-28-75
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на 2-му поНа дату укла- Визначення
ФОП Недоверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 1
дення договору вартості об’єкта рубко Р. М.
загальною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі
оцінки
Українського державного університету залізничного
транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
5 Частина даху 3-поверхової будівлі робочого техНа дату укла- Визначення
ПрАТ «Київнологічного корпусу загальною площею 13,2 м2
дення договору вартості об’єкта стар»
за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що пе- на проведення оренди з метою
ребуває на балансі Державної установи «Державний незалежної передачі в оренду
оцінки
науково-дослідний і проектний інститут основної
хімії», 00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
6 Одноповерхова будівля магазину (збірно-розбірний На дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
павільйон) загальною площею 74,7 м2 за адресою: дення договору вартості об’єкта
на проведення оренди з метою
Харківська обл., м. Чугуїв, бульв. Комарова, 1-П,
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсер- незалежної передачі в оренду
оцінки
віс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 19 на 1-му
На дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
поверсі одноповерхової будівлі засолочного цеху
дення договору вартості об’єкта
(склад, виробничі майстерні) загальною площею
на проведення оренди з метою
215,3 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, незалежної передачі в оренду
оцінки
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
8 Одноповерхова будівля продовольчого складу (склад, На дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
виробничі майстерні), інв. № 02, загальною площею дення договору вартості об’єкта
1 525,2 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
1, що перебуває на балансі Концерну «Військторгоцінки
сервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
9 Одноповерхова будівля столярного цеху (склад, ви- На дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
робничі майстерні), інв. № 07, загальною площею дення договору вартості об’єкта
2
814,7 м за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, на проведення оренди з метою
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсер- незалежної передачі в оренду
оцінки
віс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
10 Одноповерхова будівля складів № 7-8 (склад, виНа дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
робничі майстерні) загальною площею 934,3 м2
дення договору вартості об’єкта
за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що пе- на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
ребуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оцінки
33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
11 Одноповерхова будівля складу № 1-2 з підвалом
На дату укла- Визначення
ПП «СЕРЖ»
(склад, виробничі майстерні) загальною площею
дення договору вартості об’єкта
2 932,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
1, що перебуває на балансі Концерну «Військторгоцінки
сервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата оцінки

м2

Продовження таблиці
Інформація
Мета проведення про замовника/платоцінки
ника
Визначення
ПрА «ВФ
вартості об’єкта Україна»
оренди з метою
передачі в оренду

12 Частина покрівлі S=14,0 та частина горищного
На дату уклаприміщення S= 6,0 м2 різноповерхової (8-12) бу- дення договору
дівлі учбового корпусу, загальною площею 20,0 м2 на проведення
незалежної
за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що пеоцінки
ребувають на балансі Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел.:
(057) 705-02-41, 705-12-47
13 Частина покрівлі S=3,6 м2 і частина горищного при- На дату укла- Визначення
ПрАТ «ВФ
міщення S= 11,4 м2 різноповерхової (7-14) будівлі дення договору вартості об’єкта Україна»
учбового корпусу, пам’ятка архітектури, загальною на проведення оренди з метою
площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Сво- незалежної передачі в оренду
оцінки
боди, 4, що перебувають на балансі Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел.: (057) 705-02-41, 705-12-47
14 Одноповерхова будівля сауни загальною площею
На дату укла- Визначення
ФОП Гробо109,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
дення договору вартості об’єкта ва І. В.
на проведення оренди з метою
вул. Покровська (Червоноармійська), 41, що перенезалежної передачі в оренду
буває на балансі Державної установи «Харківський
оцінки
обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», 38493324, тел.: (057) 315-00-07,
315-04-13
15 Частина холу № 1 (за план-схемою) на 1-му поверсі На дату укла- Визначення
ФОП Максиу центральному 7-поверховому корпусі 7-поверхової дення договору вартості об’єкта менко Г. О.
будівлі з двома 3-поверховими прибудованими кор- на проведення оренди з метою
пусами «А» та «В» Навчально-наукового медичного
незалежної передачі в оренду
комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (полікліоцінки
ніка) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету,
01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
16 Частина коридору № 15 (за технічним паспортом)
На дату укла- Визначення
ФОП Максина 1-му поверсі 2-поверхової будівлі гуртожитку
дення договору вартості об’єкта менко Г. О.
№ 2 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Хар- на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
ків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі
оцінки
Харківського національного медичного університету,
01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41,
На дату укла- Визначення
ФОП Мо42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53 на 1-му поверсі дення договору вартості об’єкта шенська
7-поверхової житлової будівлі загальною площею
на проведення оренди з метою О. В.
132,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
незалежної передачі в оренду
оцінки
36/38, що перебувають на балансі Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства,
14308894, тел.: (057) 700-34-39, 707-08-34
18 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му На дату укла- Визначення
ФОП Бабенповерсі 7-поверхової житлової будівлі загальною
дення договору вартості об’єкта ко О. С.
площею 27,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумна проведення оренди з метою
ська, 36/38, що перебувають на балансі Харківсько- незалежної передачі в оренду
оцінки
го державного авіаційного виробничого підприємства, 14308894, тел.: (057) 700-34-39, 707-08-34
19 Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на 1-му поНа дату укла- Визначення
ФОП Яреверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутоводення договору вартості об’єкта менко Н. А.
2
го обслуговування загальною площею 12,63 м
на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще
оцінки
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
20 Нежитлове приміщення – кімн. № 112 на 1-му по- На дату укла- Визначення
ФОП Вартаверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною
дення договору вартості об’єкта нян О. С.
площею 71,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілина проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
ноградська, 22 – 39а, що перебуває на балансі
оцінки
Харківського державного автомобільно-дорожнього
коледжу, 03450749, тел. (057) 337-84-07
21 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі пожежного
На дату укла- Визначення
ПрАТ «Київдепо (пожежна частина) загальною площею 10,0 м2 дення договору вартості об’єкта стар»
за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47, що пере- на проведення оренди з метою
незалежної передачі в оренду
буває на балансі Головного управління Державної
оцінки
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області, 38631015, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017
року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн; 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’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 1 000 м2 (1 га), – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкові транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7, 4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис.
грн; пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 31,7 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а,
м. Красилів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Поділля-Фарм». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 12,1 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Чемеровецький районний
центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта: пров. Кооперативний, 6, смт Чемерівці, 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. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мошинська Ольга Вільянівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 59,1 м2 на
першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна,
29, м. Хмельницький. 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. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Міламед». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 87,5 м2 на
другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке
обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна,
29, м. Хмельницький. 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 – ПП «Міламед». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 25,3 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Міламед». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, орга
нізаційно-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 інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку (літ. А) площею 48,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000,
м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних

активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 709 696,00
грн (площа гуртожитку 6 951,9 м2) станом на 31.08.2017. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. 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, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме юридична
особа – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі 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 конкурсі (учасників конкурсу) 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 конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
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 конкурсу. На конверті слід 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.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура площею 3,0 м2
на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі камерально-лабораторного
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 42,5 м2 восьмиповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівська філія ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура площею 3,0 м2
на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі камерально-лабораторного
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український
державний геологорозвідувальний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12. Платник робіт з оцінки: Філія АТ «Укрексімбанк».
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.
gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість
послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 08.06.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
Строк вико№
ВарНазва об’єктів
суб’єкт оціночнання робіт
з/п
тість
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення боксу площею 70,0 м2 та асфальтований ТОВ Аналітично- 3 800
5
майданчик площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., Києвоконсалтинговий
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 1, центр «Епрайщо перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий зер»
агрокомбінат «Пуща-Водиця»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Частина приміщення матеріального складу площею 77,5 м2
ФОП Чебаков
4 100
3
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів,
Олексій Івавул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київської гідрогеолого- нович
меліоративної експедиції
3 Частини приміщення №226 площею 10,0 м2 на 3-му поверсі па- ТОВ
4 500
4
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, «Консалтінгаеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
центр»
4 Гідротехнічні споруди, а саме: ставу «Германівка» (інв. № 461, ре- ФОП Чебаков 25 000
4
єстровий номер ФДМУ 25592421.31.ААЕЖАД143) площею 26,2 га, Олексій Івавиросного ставу (інв. № 462, реєстровий номер ФДМУ 25592421.31. нович
ААЕЖАД089) площею 1,3 га та ставу «Семенівський» (інв. № 460,
реєстровий номер ФДМУ 25595421.31.ААЕЖАД155) площею 42,3
га за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, землі Германівської
сільської ради, що перебуває на балансі ДП «Укрриба»
5 Нерухоме майно комплексної будівлі (адмінкорпус, прирізочний ТОВ «Гарант5 000
5
цех та сушильні камери) загальною площею 58,2 м2, а саме: при- Експертиза»
міщення № 1 площею 1,5 м2, приміщення № 13 площею 12,8 м2,
приміщення № 15 площею 2,3 м2, приміщення № 16 площею
9,8 м2, приміщення № 17 площею 4,7 м2, приміщення № 18
площею 4,7 м2 та приміщення № 20 площею 22,4 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, б. 17,
що перебувають на балансі ДП «Київський деревообробний завод
Міністерства оборони України»
6 Частина нежитлового приміщення будівлі термоцеху дільниці
ФОП Чубенко
3 550
4
цементації загальною площею 350,0 м2 за адресою: Київська обл., Денис Володим. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково- мирович
зйомочна експедиція № 60 КП «Кіровгеологія»
7 Частина приміщення № 23 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі адміні- ТОВ
4 500
4
стративної будівлі за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт «Консалтінгщо перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
центр»
8 Магазин № 2 площею 195,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво- ФОП Чубенко
3 450
4
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 63,
Денис Володищо перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий
мирович
агрокомбінат «Пуща-Водиця»
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Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єктів

9 Частини даху площею 4,0 м2 будівлі аеровокзалу терміналу «А»
(інв. № 7016) за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

Переможець –
Строк викоВарсуб’єкт оціночнання робіт
тість
ної діяльності
(день)
ФОП Чебаков
3 300
4
Олексій Іванович

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.05.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 29,35 м2 на третьому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник», вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення загальною площею 244,6 м2 в окремо розташованій будівлі (літ. Б) за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 12,
що перебувають на балансі 2-го державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області,
вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина приміщень їдальні загальною площею 36,77 м2 на напівпідвальному
поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), пл. Дружби народів, 2, що перебувають на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж», вартість робіт –
1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – частина покрівлі будівлі
стаціонарного корпусу площею 10,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Салганні піски, 14, що перебуває на балансі державного
закладу «Спеціалізована Медико-санітарна частина № 19 МОЗ України», вартість
робіт – 1 910,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди, що відбувся 29.04.2017
Найменування об’єкта оренди: нежитлове вбудоване приміщення площею
71,9 м2 у підвалі адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310003) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 39. Переможець конкурсу –
ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1 950 грн, термін виконання
робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 17.05.2017
Згідно з 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, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Каптажна споруда – водозабір «Фільтр в лісі», Львівська обл., м. Моршин,
вул. Паркова. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт –
4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
2. Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі у
будівлі під літ. «Б-3»– новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
3. Частина нежитлового приміщення (холу) загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі факультету управління фінансами та бізнесу. м. Львів,
вул. Медової Печери, 53. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 960 грн.
4. По одному об’єкту приватизації групи Е, а саме: державна частка в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з
обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить 24,052 % від статутного капіталу товариства, за адресою: пров. Губицький,
1, м. Борислав, Львівська обл., 82300 не подано заяв на участь в конкурсі. Відповідно до п. 2 розділу V Положення конкурс вважати таким, що не відбувся. Комісія
вирішила повторно провести конкурс по вищезазначеному об’єкту.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 24.05.2017
Згідно з 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, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки
об’єктів приватизації державної власності таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція. с. Лагодів, Бродівський р-н, Львівська обл. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні під розбирання. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 7 200 грн.
2. Об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток готельного типу на 110 місць
з їдальнею на 75 посадочних місць. вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський
р-н, Львівська обл. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 7 300 грн.
Згідно з Положення 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, комісія одноголосно ухвалила визнати

11 жовтня 2017 року

8
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди державної власності таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому
поверсі будівлі навчального корпусу. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.
2. Частини нежитлового приміщення № 59 (приміщення холу) площею 17,0 м2
на першому поверсі п’ятиповерхового головного навчального корпусу. Львівська
обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «ЛЮАК». Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 2 100 грн.
3. Частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2 на цокольному поверсі
дев’ятиповерхового навчального корпусу. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
4. Нежитлові приміщення загальною площею 206,0 м2, а саме: частина даху
будівлі площею 188,0 м2 та приміщення на п’ятому поверсі площею 18,0 м2. м.
Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕксперМаш». Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
5. Частина освітлювально-прожекторної щогли загальною площею 10,0 м2,
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
6. Нежитлове приміщення площею 14,1 м2 у напівпідвальному приміщенні
будівлі навчального корпусу економічного факультету. м. Львів, просп. Свободи,
18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 750 грн.
7. Нежитлове приміщення загальною площею 13,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. А-5). м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 2 200 грн.
8. Частини нежитлового приміщення загальною площею 375,0 м2 на другому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 29.05.2017
Згідно з 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, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення оцінки об’єктів оренди державної власності таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. Нежитлове приміщення № 26-3 загальною площею 5,3 м2 у підвалі будівлі
гуртожитку. м. Львів, вул. Кримська, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю.
Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
2. Частина даху площею 101,3 м2 та частина зовнішньої бічної стіни площею
2,8 м2 будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 104,1 м2. м. Львів,
вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
3. Нежитлові приміщення площею 264,6 м2 у будівлі столярної майстерні. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.
4. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 30,8 м2 на другому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
5. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 200,9 м2 на п’ятому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Володимира Великого,
33. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 970 грн.
6. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі Стоматологічного медичного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 915 грн.
7. Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі загальною площею 38,6 м2.
м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-

жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 2 200 грн.
8. Нежитлові приміщення (познач. № 78, 79, 380) загальною площею 64,0 м2
на 3-му поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Старий
Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 18.05.2017
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова Олександра Вікторовича на проведення оцінки державного
майна:
частини гаража площею 515,1 м2 за адресою: вул. Паркова, 12, с. Божківське,
Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДУ «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)». Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового вбудованого приміщення кухні на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 1 загальною площею 48,3 м2 за адресою: вул. Троїцька, 103,
м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького професійного ліцею імені А. С. Макаренка. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення загальною площею 34,4 м2 за адресою: вул.
Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1 350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна:
котельні загальною площею 309,6 м2 за адресою: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Медичного реабілітаційного
центру МВС України «Миргород». Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління біржового продажу, т. 280-29-10
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПАПІРПРОМ», що приватизується

Найменування показника

Значення показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

16464888
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПАПІРПРОМ»
02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
12 405 054,25
49 597 067
99,953
0,25
4463736,03
Бездокументарна
9
Ні
Ні
Ні
0,047
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711 ПАТ «Національний депозитарій України»
1 362 000
11 684 000

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
0
0
0
50

4
0
0
0
92

5
1362
76
1792
-523

293
5149
0
0
5442

143
201
0
0
344

11395
289
0
0
11684

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3

4

5

5329
12
0
101
0
5442

-6111
11
0
6444
0
344

4659
0
0
7025
0
11684

ПАСИВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

Найменування показника

Значення показника
м. Київ, Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
221-01-40
01.11.2017
10.00
АПЦ

3
4
5
6

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.10.2017
м. Київ
№ 1535
Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», враховуючи службову
записку Управління корпоративних прав держави Департаменту управління держаними підприємствами та корпоративними правами держави від 01.09.2017 № 17-4-590,
та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації
державного майна до Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
1. У додатку 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році»,
затвердженому наказом Фонду державного майна України від 20 січня 2017 року
№ 71 (із змінами), у графі «Державна частка», %» позиції
«00039002
ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»
40617682940
0,00000096
Е»
цифри «0,00000096» замінити цифрами «0,0001».
2. Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017
року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж в 2017 році» (із змінами), виклавши додатки 1 та 2 до наказу в новій
редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

Назва підприємства

00194122 ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» *
00131771 ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» *
33348385 ПАТ «Київпассервіс»
ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» *
05743160 ВАТ «Оріана» *

Продовження додатка

Продовження додатка

Статутний Частка статутного капікапітал, талу, що буде виставтис. грн
лена на продаж, %
155682,28
68,009
29741,562
99,833
195963
99,81

Статутний Частка статутного капікапітал, тис. талу, що буде виставНазва підприємства
грн
лена на продаж, %
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087 ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
99,998

798544
806000
11196,65

ОБ’ЄКТИ
груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Статутний Частка статутного капіКод
капітал, талу, що буде виставНазва підприємства
за ЄДРПОУ
тис. грн
лена на продаж, %
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
00018201 ПрАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
50
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
14309988 ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
5629
94,534
00130820 ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» *
25409,711
99,928
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
1441,64
50
05797977 ВАТ «Оснастка» *
73705,27
50,005

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

Розповсюдження Г. О. Деянова

99,567
99,999
99,667

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 30 січня 2017 р. № 132
(у редакції наказу Фонду
від 05.10.2017 № 1535)

ОБ’ЄКТИ
груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому
числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах
Статутний Частка статутного капіКод за
капітал, тис. талу, що буде виставНазва підприємства
ЄДРПОУ
грн
лена на продаж, %
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
16464888 ПрАТ «Укрпапірпром»
12405,054
99,953

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
14310661 ПрАТ «Науково-технічний випробувальний центр
122
12,648
«Спектр-Т»
ЛИСТОПАД
АУКЦІОН
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22098117 ТзОВ «Липчанблок»
5364,89
22,5
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
36376078 ПрАТ «Рітм»
5606,7
51,199
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
68346,2
23

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

Код за
ЄДРПОУ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

23050348 ПрАТ «Хлібзавод «Залізничник»

3208

48,021

ГРУДЕНЬ
АУКЦІОН
ЦА ФДМУ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
______________

В. Трубаров
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 30 січня 2017 р. № 132
(у редакції наказу Фонду
від 05.10.2017 № 1535)

тел./факс (044) 200-35-81

Код
за ЄДРПОУ

33104103 ПрАТ «М-Сервіс»
72849,107
20,391
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
20272048 ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія»
990,531
0,99
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800
30
00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»
16546491,08
0,00000004
00039002 ПАТ «Промінвестбанк»
40617682,94
0,0001
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05390655 СТОВ «Канівський інкубатор»
470
15,03
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22858679 ПрАТ «Укрхудожпром»
2455,2255
45,83
23293513 ПАТ «Сумиобленерго»
44281,374
25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго»
152123,89
25
23343582 ПАТ «Донбасенерго»
236443,01
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00385661 ПАТ «Браїлівське»
3941,84
6,464
04762586 ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засо12230,6
48,993
бів захисту рослин»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
4064,151
25
00152448 ПАТ ««Білоцерківський завод гумових технічних виробів» 17910,986
89,507
00846369 ПАТ «Племзавод «Колос»
2237,289
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
26,31
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05390842 ПАТ «Струмок»
31,7
19,82
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05762281 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «По59647
6,367
лімінерал»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
48709,52
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
32133730 ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»
30555,1
99,99

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

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049075
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