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

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною
площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672).
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3.
Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ». Ідентифікаційний код балансоутримувача
00290601. Адреса балансоутримувача: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, буд 3.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів загальною площею 393,4 м2 (приміщення колишньої їдальні), розташовані у прибудованій до побутового корпусу будівлі на промисловому майданчику гірничо-переробного
комплексу (будівля цегляна, 1972 року будівництва, з 2000 року не експлуатується).
Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, підлога – бетон, лінолеум. Інженерні комунікації (каналізація, водопровід) – наявні (у незадовільному стані).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 404 000, грн, ПДВ – 80 800,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 484 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів
щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом двох місяців після підписання акта передачі
державного майна; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 48 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на Центральній універсальній біржі 20.11.2017. Час початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржи (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
16.11.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1% від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 4 848,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26).
Адреса об’єкта: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка, буд. 86а.
Балансоутримувач: КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196). Адреса
балансоутримувача: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 228,1 м2; фундамент – камінь, ґанок – цегла, стіни – гіпсоблок (стіни прибудови – шлакоблок),
покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Інженерні
комунікації – електропостачання. Стан об’єкта незадовільний, потребує відновлювального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 97 278,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 116 733,60 грн; ПДВ – 19 455,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо
державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців після підписання акта передачі державного
майна; вирішити питання землекористування згідно з вимогами чинного законодавства протягом 1 року після набуття права власності на об’єкт; сплатити за об’єкт у
строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 673,36 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 17.11.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржи (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 13.11.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 167,34 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення
«Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя,
вул. Возз’єднання України, 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані
в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Теплопостачання будівлі відключено від центральної мережі. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення – тільки
електропостачання. Підземне приміщення «Б» не має природного освітлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 113 601,00 грн, ПДВ – 22 720,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 136 321,20 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець визначає самостійно після укладення договору
купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 13 632,12 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 13.11.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17.11.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Балансоу тримувач: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ
05477066).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану нежитлову будівлю (столову) загальною площею 749,5 м2. Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу
приміщень їдалень 70-х років. Має 6 окремих входів, що формують окремі групи
приміщень, через влаштовані ґанки з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних входів. Конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові перекриття – з/б; покрівля – шифер; двері металеві та
дерев’яні. З інженерних мереж в будівлі присутні: електропостачання, водопровід,
каналізація та опалення. Загальний фізичний стан будівлі – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Птахофабрика «Україна» на праві користування (кадастровий номер 3221484000:06:016:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 521 800,00 грн, ПДВ: 504 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 026 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
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Сума грошових коштів у розмірі 302 616,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 302 616,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 17 листопада
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): стіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць
обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10,
ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску
складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з двох
варильних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160кг,
матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600х700х580 мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний
маса – орієнтовно 4 500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса –
орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований:
від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 284,00 грн.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн; ПДВ – 7 916,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 749,60 грн.
Назва об’єкта № 5: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа
для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.),
шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.),
шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн; ПДВ – 6 100,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

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

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

25 жовтня 2017 року

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 24 листопада 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24 листопада 2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний з залізобетонним перекриттям висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 24 листопада 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери,4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня
частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні
заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком
на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 380 300,00 грн. ПДВ – 276 060,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 656 360,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 165 636,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017 року
включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17 листопада 2017 року
Українською універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua),
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – пансіонату «Мебельщик»
Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренка, 3, кв. 2, ідентифікаційний код 32397798.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) загальною площею 1 085,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А,
А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та
складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху –
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття:
перший поверх – монолітний з/б по балках, другий поверх – дерев’яне, оштукатурене; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата,
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; двері дерев’яні, металеві;
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід
до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ
«Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а
також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим.
Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан
приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будів
ля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 918 870,00 грн. ПДВ –
153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; дотримання санітарно-екологічних норм утримання
об’єкта приватизації; відновлення будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом п’яти років з моменту набуття права власності на об’єкт; здійснити
державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) в установленому
законодавством порядку, протягом року після набуття права власності на об’єкт;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного
терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
17.11.2017 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. 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: 13.11.2017 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 ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1
(літ. А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2
(літ. В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4
(літ. Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок
№ 6 (літ. Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад
(літ. И-1) площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9
(літ. Л-1) площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок
№ 11 (літ. Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душовавбиральня (літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
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2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 20 листопада 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржи «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржи «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 16 листопада 2017
року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – спортивної бази відпочинку «Портовик»
Назва об’єкта: спортивна база відпочинку «Портовик».
Адреса об’єкта: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19.
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів Украї
ни», адреса: 68609, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Набережна Луки Капікраяна, 4
(код за ЄДРПОУ 38728402).
Інформація про об’єкт: база розташована на східному березі озера Ялпуг в
28 км від міста Ізмаїл. Площа території бази становить 4,35 га; земельні ділянки
площами 4,09 га та 0,2534 га на праві постійного користування.
Відомості про земельні ділянки: площа – 4,09 га та 0,2534 га.
Кадастрові номери 5122084800:01:001:0426 та 5122084800:01:001:0381.
Цільове призначення: для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей.
До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних корпуси
(529,7 м2; 132,8 м2; 246,3 м2), адміністративна будівля (51,3 м2), павільйон відпочинку
(88,6 м2), 5 будинків відпочинку по 17,3 м2 кожний, службовий корпус (66,2 м2), господарчий блок (42,5 м2), прохідна (29,5 м2), човновий ангар (147,1 м2), трансформаторна підстанція (6,1 м2), тир з більярдом (77,6 м2), вольєр для птахів, кав’ярня з
кіоском, альтанки – 11 шт., вбиральні – 3 шт., душ, навіси – 2 шт., приміщення ГСМ,
зливні ями та надвірні споруди – 30 од., плавзасоби, обладнання, інвентар.
Основні показники діяльності: чисельність працюючих – 7 осіб.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 113 923,00 грн,
ПДВ – 622 784,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахування ПДВ – 3 736 707,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю діяльності та функціонування спортивної бази відпочинку «Портовик» не менш як 5 років з метою оздоровлення та відпочинку населення у тому числі дітей.

2. Забезпечення соціальних гарантій:
збереження протягом 5 років кількості робочих місць, що склалася на час укладення договору купівлі-продажу, та створення сезонних робочих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не менше 7;
своєчасної виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня.
3. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».
5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з чинним
законодавством.
6. Зазначені умови вступають в дію після повної сплати за об’єкт та підписання акта 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 373 670,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 17 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
13 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел.: 731-50-36; 728-72-62 .
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – бази відпочинку «Дорожник»
Назва об’єкта: база відпочинку «Дорожник».
Адреса об’єкта: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт
«Расєйка», вул. Радостная, 59.
Балансоутримувач: ПАТ «Південьзахідшляхбуд», адреса: 21036, м. Вінниця,
вул. 40-річчя Перемоги, 27; код за ЄДРПОУ 03449841. Постановою господарського

суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнаний банкрутом, триває процедура ліквідації.
Інформація про об’єкт: база відпочинку є недіючою. До складу бази відпочинку
«Дорожник» входять: 7 будиночків типу «Колиба», будівля їдальні, вагончик, ємкості на 10 м3 та на 12 м3, естакада для ємності; будівля. Майно у зношеному стані,
непридатне для подальшої експлуатації без проведення капітального ремонту.
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,33 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 750 830,00 грн,
ПДВ – 150 166,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 900 996,00 грн.
Умови продажу об’єкта: здійснення та завершення ремонту об’єкта для приведення його у стан, придатний до експлуатації як бази відпочинку, не пізніше ніж
через два роки з моменту переходу права власності; відновлення функціонування
об’єкта як бази відпочинку, що розрахована не менше ніж на 16 відпочиваючих,
не пізніше ніж в перший курортний сезон, який настане через два роки з моменту
переходу права власності; збереження профілю діяльності та забезпечення функціонування об’єкта як бази відпочинку не менш як три роки; створення протягом
двох років з моменту переходу права власності не менше 5 нових робочих місць;
дотримання під час експлуатації об’єкта виконання санітарних, протипожежних,
екологічних норм; питання відведення земельної ділянки вирішуватиметься покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області, р/р
№ 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011,
код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 90 099,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 17 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
13 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (65012, м. Одеса, вул. Ясна,
12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел.: 731-50-36; 728-72-62.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А  – будівля магазину літ. «А» загальною
площею 62,3 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу САТ
«Самгородоцьке» (ліквідовано), за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га (витяг з рішення від
29.09.2017 13-ї сесії 7-го скликання Самгородоцької сільської ради Козятинського
району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.12.2016
№ 2240 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого

зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташовані
об’єкти незавершеного будівництва державної власності – будинок правосуддя (готовність – 9 %) та будівля автогаражів (готовність – 51 %), за адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 32.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,04 га (рішення від 12.10.2017
21-ї сесії 8-го скликання Іллінецької міської ради).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.05.2001
№ 783 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні (літ. А) загальною площею
173,5 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Шевченківське» (ліквідовано), за адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га (наказ № 2-12430/15-17-СГ
від 28.09.2017 Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.07.2017
№ 1081 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 29.11.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 17.00 21.11.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство соціаль- 20088801, Барський районний центр зайнятості, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, Нерухоме майно – двоповерхова 20088801.1.ЯРЦЯЖЕ038 Вінницька обл., Барський р-н, м.Бар, вул. Галицьких 303,9
962 020,00
2 роки 364 дні Здійснення торгівлі промисловими товарами,
ної політики України м.Бар, Майдан Святого Миколая, 10а, тел. (04341) 2-20-25
адміністративна будівля (літ. Б)
вояків (колишня Островського), 2/1
що були у використанні
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Частина даху двоповерхової 33689922.25.ААААЕЕ561 м. Запоріжжя,
20,0
122 259,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мооборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (06365) 1-87-92
будівлі магазину (літ. А-2)
вул. Військбуд, 69а
більного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство вну08571995, Львівський державний університет внутрішніх справ,
Нежитлові приміщення – кімн. № 6, 7, 26 на першому поверсі будівлі навчальІнформація відсутня м. Львів,
112,2
2 082 629,00
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, буфету, що не здійснює продаж тотрішніх справ України 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26, тел.: (032) 233-11-19, 233-24-34 ного корпусу
вул. Кривоноса, 1
станом на 31.07.2017
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 Міністерство інфра- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицько- Частини нежитлового приміщення на третьому поверсі нежитлової будівлі під літ.
33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул.
76,0
1 830 000,00
1 рік
Розміщення кафе, бару, закусочної, буфету, кафетеструктури України
го», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32
«Б-3»– новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького»
Любінська,168
станом на 31.08.2017
рію, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Заяви про орендузазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, Нежитлові приміщення першого 01125666.1.АААИГА262 м. Одеса, Митна
28,1
395 203,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (тимчасове
структури України
м. Одеса, Митна площа, 1
поверху будівлі складу № 10
площа, 1/2
розміщення та для відпочинку робітників складу)
2 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, Нежитлові приміщення другого 01125666.1.АААИГА262 м. Одеса, Митна
56,5
794 499,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісних приміщень
структури України
м. Одеса, Митна площа, 1
поверху будівлі складу № 10
площа, 1/2
3 Міністерство охорони 01982181, ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санато- Мощення № 55 навколо парни- 01982181.1.ААААКЛ252 м. Одеса, Французь1 190,0
2 869 223,00
2 роки 11 місяців
Продаж непродовольчих товарів (торгівля квітами
здоров’я України
рій ім. В.П. Чкалова», 65084, м. Одеса, Французький бульвар, 85 ків оранжереї
кий бульвар, 85
та іншими супутніми товарами)
4 Міністерство охорони 01982181, ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санато- Мощення № 55 між оранжере- 01982181.1.ААААКЛ252 м. Одеса, Французь1 568,6
3 553 392,00
2 роки 11 місяців
Продаж непродовольчих товарів (торгівля квітами
здоров’я України
рій ім. В.П. Чкалова», 65084, м. Одеса, Французький бульвар, 85 єю та харчоблоком
кий бульвар, 85
та іншими супутніми товарами)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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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
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної Частина навчального корпусу № 1
00493014.7.БЕШСНП7112 просп. Першотравневий, 10,
20,2
153 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету в навчальному закладі,що не
і науки України
академії, просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, тел.(0532) 56-53-62
м. Полтава
здійснює продаж товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти
00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3,
Частина нежитлового приміщення на
00493014.1.БЕШСНП7007 вул. Г. Сковороди, 1/3,
5,2
46 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу кави та
і науки України
м. Полтава, тел. (0532) 50-02-73
першому поверсі учбового корпусу № 4
м. Полтава
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
3 Державна служба гео- 21044912, Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах, Частина нежитлового приміщення складу 01432761.101.ЮРИЕАХ005 вул. Кременчуцька, 6, с. Роз46,2
145 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
логії та надр України
вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38751, з прохідною
сошенці, Полтавський р-н,
тел. (0532) 59-05-43
Полтавська обл.
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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина пощадки з асфаль- 05379205.40.ББФЕРЮ031 вул. Текстильна, 30а,
Складування будівель146,8
48 220,00
1 рік
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 тним покриттям
м. Тернопіль
них матеріалів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна аудиторська 40479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79000, м. Львів, Приміщення гаража (1-5) 21432531.1.ЮДКИПА003 м. Чернівці, вул. Сто22,2
22 547,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (для власних
служба України
вул. Костюшка, 8, тел. (032) 255-34-16
в будівлі (літ. А)
рожинецька, 70б
потреб – тримання автомобіля)
2 Державна аудиторська 40479801, Західний офіс Держаудитслужби, 79000, м. Львів, Приміщення гаража (1-11) 21432531.1.ЮДКИПА003 м. Чернівці, вул. Сто34,7
37 220,00
2 роки 11 місяців
Інше використання нерухомого майна (для власних
служба України
вул. Костюшка, 8, тел. (032) 255-34-16
в будівлі (літ. А)
рожинецька, 70б
потреб – тримання автомобіля)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
02125674, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 14013, м. Чернігів,
Нежитлові приміщення пер- 02125674.1. ПШЦСДЦ065 м. Чернігів, вул. Гетьмана
611,6
2 447 839,06
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тоі науки України
вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10
шого поверху будівлі їдальні
Полуботка, 53
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 Державна служба України 38189181, 4 Державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуа- Частина асфальтового по- 38189181.1.НВЮЕНК072 Чернігівська обл., м. Ні9,0
5 025,45
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання стільникового зв’язку
з надзвичайних ситуацій цій у Чернігівській області, 16601, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2, тел. (04631) 3-17-43, 3-15-67 криття території 2142
жин, вул. Студентська, 2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державне управління 31405158, ДП «Укрінвестбуд», 01024, м. Київ, вул. Банкова, 3,
Нерухоме майно
31405158.9.ФШШВЮВ020 м. Київ, вул. Фло20,4
322 570,00
5 років
Розміщення офіса
справами
тел. 253-32-46
ренції, 1/11
станом на 31.07.2017
2 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно – бетонне покриття, інвентарний номер
–
м. Київ, вул. Мель80,0
1 043 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу проі науки України
вул. Володимирська, 36/1, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
101330105, біля корпусу Інституту міжнародних відносин
никова, 36/1
станом на 31.08.2017
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
3 Міністерство внутріш- 08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Берди- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення першого по- 08735882.2. СВЖЛАК015 м. Київ, вул. Бер1,0
16 500,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
ніх справ України
чівська, 1, тел. (044) 481-56-01, факс (044) 484-66-47
верху лікувального корпусу на 200 ліжок
дичівська, 1
станом на 31.07.2017
4 Державний концерн 14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, вул. Академі- Нерухоме майно – нежиле приміщення на 4-му поверсі корпусу 67
–
м. Київ, просп. Пе36,0
511 710,00
1 рік
Розміщення співробітників орендаря (офіса)
«Укроборонпром»
ка Туполєва, 1, тел.: 400-81-44, 454-32-33, 454-31-49
ремоги, 100/1
станом на 31.07.2017
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

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

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління –
Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення 1-го поверху учбового
корпусу, інв. № 10312002, реєстровий № 02071062.1.ЖИЮКЯЖ008, загальною площею 118,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пастера, 31.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 545 126,00 (один мільйон
п’ятсот сорок п’ять тисяч сто двадцять шість грн 00 коп.) гривень (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – вересень 2017 р. – 5 342,81
грн (п’ять тисяч триста сорок дві грн 81 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі; строк оренди – 2 роки 11 місяців; авансовий платіж за 3 місяці вноситься
протягом 5 банківських днів після підписання договору оренди; акт прийманняпередавання підписується сторонами не пізніше 2 (двох) робочих днів після отримання авансового платежу; у випадку неотримання авансового платежу та не підписання акта приймання-передачі у вказані вище строки договір оренди вважається не
укладеним; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та
балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансо
утримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати
укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на
здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження результатів конкурсу отримати особисто під розписку
договір оренди та підписати його з орендодавцем протягом 5 (п’яти) робочих днів,
а у разі пропущення зазначених термінів орендодавець виключає особу, яка порушила терміни отримання та підписання договору оренди з числа учасників конкурсу
та визначає час і місце проведення додаткового засідання.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.

25 жовтня 2017 року

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на цокольному поверсі будівлі загальною
площею 8,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2017 становить 117 830,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2017 року) становить
1680,68 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення принт-центру
для надання ксерокопіювальних послуг – 4,0 м2 та торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів, що призначаються для навчального закладу, – 4,0 м2; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов
договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансо
утримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: відкриті технічні майданчики загальною площею 2 200,0 м2 на території військового містечка № 185 за адресою: м. Одеса, вул. Промислова (М. Боровського), 26-32.
Мета оренди: розміщення суб’єкта господарювання під складування.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 24 968,71 грн без урахування ПДВ на місяць
(базовий місяць розрахунку – червень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.
ІНФОРМАЦІЯ
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська КЕЧ
району, адреса: вул. Поштова, 23, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська обл., 12265.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
технічний майданчик № 6/78б військового містечка № 6 площею 525,0 м2
за адресою: вул. Лісова алея, 78,б, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська обл., рік забудови – 1967.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на
30.06.2017 становить 172 279,00 грн (без урахування ПДВ)
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить 2 155,64 грн за умови використання приміщень під розміщення теплогенеруючого обладнання.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – серпень 2017 р., що становить 2 155,64 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж
передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна (щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата
орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту
орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

№ 84 (1104)

5
4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади
обліку енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. Орендар сплачує
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору.
8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
10. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2. наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу; 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 до нього не порушено
справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу,
у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди); техніко-економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу за наявності) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим)
з дня опублікування цієї інформації в Макарівській КЕЧ району за адресою:
Житомирська обл., смт Городок, вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: вул. Поштова, 23, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська обл., 12265.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних відносин за
тел (041-32) 4-23-47.

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

ІНФОРМАЦІЯ
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»
про підсумки конкурсів на право укладення договорів
оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 06.10.2017, прий
нято рішення щодо укладення договору оренди державного майна – нежитлових
приміщень загальною площею 114,8 м2 на 1-му поверсі радіологічного корпусу
(реєстровий № 02012177.1.АААДЕА533) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, що перебуває на балансі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П.
Григор’єва НАМН України», з ТОВ «ЦМР «ГАММА ПЛЮС», як єдиним із заявників,
який повністю відповідає умовам конкурсу.
За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 19.10.2017, прий
нято рішення щодо 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, що перебуває на балансі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П.
Григор’єва НАМН України», з Харківським регіональним благодійним протираковим
фондом, як єдиним із заявників, який повністю відповідає умовам конкурсу.у

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина складу № 1 площею 139,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45523, Волинська обл., Локачинський
р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення
та обслуговування будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право
оперативного управління. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом
на 08.02.2017: 433 123,94 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Ландтехнік сервісцентр Україна».
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-5918295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися 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), – 2,4
тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

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 231,5 м2 будівлі ремонтно-заготівельних цехів (реєстровий номер
01074957.155.АААВВГ714). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Структурний підрозділ «Волноваське вагонне депо» регіональної філії «Донецька
залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», код 40150216/729.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85702, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Шевченка, б.2. 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 «Лемтранс». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі залізничного вокзалу площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного
товариства «Українська залізниця», код за ЄДРПОУ 40150216/763. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 81.
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
«ІНТЕРСПЛАВ». 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 ФДМУ від
31.12.2015 №2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
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робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 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, – 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,
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. Людвіга Свободи, 43а, Шевченківський р-н (кадастровий
номер 6310136300:14:005:0023). 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: 0,9522 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 43а, Шевченківський р-н.
Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови
для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «А-1» та літ. «Б-1»
(торговельного призначення). Правовий режим земельної ділянки: комунальна
власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 39 563 815,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
03.10.2017). 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. Валентинівська, 4, Київський р-н (кадастровий номер
6310136600:09:015:0027). 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: 0,0975 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Валентинівська, 4, Київський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення для експлуатації та обслуговування АГЗП. Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 1 894 132,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 05.04.2017). 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. Академіка Павлова, 18а, Московський р-н (кадастровий номер
6310137500:03:001:0007). 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: 0,1170 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 18а, Московський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування АГЗП. Правовий
режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 617 174,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 05.04.2017). 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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, а саме:
підтвердні документи (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; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); пропозиції,
запечатані 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;
документи 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.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 18,8 м2 на третьому
поверсі адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
майдан Перемоги, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в
оперативному управлінні (користуванні) Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області (м. Житомир,
майдан Перемоги, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ДП «Сервісно-видавничий центр».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 77,4 м2 буфету технологічного факультету в підвальному приміщенні будівлі (літ. А) навчального корпусу № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова,
39. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний університет
(м. Житомир, бульвар Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Петраківська О. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення будівлі магазину № 15 площею
95,8 м2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3а. Балансоутримувач: Житомирська філія
Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Макаревич А. В.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 334,1 м2 будівлі
слюсарного цеху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, 19 буддільниця. Балансоутримувач: ДП «Коростишівський завод «Реммашторф» (Житомирська обл., м. Коростишів, 19 буддільниця). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Романова О. І.
 Об’єкт оцінки № 5: частина підвального приміщення площею 100,28 м2 в
адміністративній будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління державної
казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення гаража площею 21,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Винниченка,
21б. Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація (Житомирська
обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПП «Нікон».
 Об’єкт оцінки № 7: котельня площею 137,96 м2 (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Замкова, 3. Балансоутримувач:
Професійно-технічне училище № 35 м. Овруч (Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 11). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ТОВ «Бренвель».
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення в господарському корпусі площею 85,0 м2 (котельня з димовою трубою від котлів площею 73,9 м2 та коридор площею 11,1 м2) та частина асфальтованої площадки (господарського
двору) площею 100,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Радомишльський
професійний ліцей» (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Енергопас».
 Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 44,01 м2 в адміністративній будівлі та частина приміщення гаража-сараю (літ. Б) площею
24,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Островського, 46. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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 вбудованого приміщення № ІХ та № 3-6
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі в двоповерховому будинку пошти за літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Філатова, 2а. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом
перетворення у Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (тел. (050) 417-78-94).
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: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 175,73 грн/м2 станом на 23.02.2007.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення технічного поверху площею 7,4 м2 та частина покрівлі площею 10,0 м2 будівлі літ. А поліклінічного відділення Державної установи «Науково-практичний медичний центр
«Реабілітація» МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10. Найменування балансоутримувача: Державна
установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України». 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: ПрАТ «Київстар». Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 54,16 грн/м2 станом на 06.07.2004. 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).
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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:
до об’єкта № 1: приміщення, частини приміщень та будівель, зокрема для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна;
до об’єкта № 2: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні
частини будівель, що призначені для їх розміщення.
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.

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

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

Замовник

31.10.17
Ринкова

31.10.17 31.10.17
Ринкова Ринкова

31.10.17
Ринкова

31.10.17
Ринкова

31.10.17
Ринкова

31.10.17
Ринкова

31.10.17
Ринкова

31.10.17 31.10.17
Ринкова Ринкова

31.10.17
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31,
ТзОВ «Клас- РВ ФДМУ
35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 за адресою:
Резорт»
по Київській
Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебувають на
області
балансі КСП «Нова Україна»
2 Приміщення № 91 площею 24,9 м2 на 1-му поверсі бізнес-центру
ТОВ «Дель- РВ ФДМУ
вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
кар»
по Київській
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
області
ДП МА «Бориспіль»
3 Нежитлові приміщення площею 22,9 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Бори- РВ ФДМУ
м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 20, що перебувають на балансі
севич Надія по Київській
ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія»
Іванівна
області
4 Частина нежитлового приміщення в кімнаті № 195Д технічної
ПрАТ «Дата- РВ ФДМУ
будівлі площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7,
груп»
по Київській
області
аеропорт, що перебуває на балансі Регіонального структурного
підрозділу Київський районний центр «Київцентраеро» Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України
5 Частина нежитлового приміщення в кімнаті № 302 аеродромноПрАТ «Дата- РВ ФДМУ
диспетчерської вежі Київської СОПР РСП «Київцентраеро» Украерогруп»
по Київській
руху площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський,
області
79, аеропорт «Київ» (Жуляни), що перебуває на балансі Регіонального
структурного підрозділу Київський районний центр «Київцентраеро»
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Нерухоме майно, а саме: будівля сироварні площею 193,3 м2, проТДВ «Узин- РВ ФДМУ
хідний пункт площею 60,7 м2, склад інвентарю площею 65,5 м2, поський цукро- по Київській
вий комбінат» області
бутовий блок площею 93,9 м2, котельня площею 49,4 м2, пожежний
резервуар, водонапірна башта, оглядова площадка, каналізаційна
мережа, водопровідна мережа, огорожа території, очисна споруда
за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, що обліковуються на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»
7 Нежитлові приміщення площею 27,5 м2 та гараж площею 36,0 м2
ФОП Харчен- РВ ФДМУ
ко М. П.
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 148, що пеобласті
ребувають на балансі Управління поліції охорони в Київській області
8 Частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 1-му поверсі
ФОП Михай- РВ ФДМУ
площею 79,85 м2; частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоленко І. А.
по Київській
області
ком на 2-му поверсі площею 315,1 м2; частина конференц-комплексу
ЦППК з харчоблоком на 3-му поверсі площею 195,8 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на
балансі Університету Державної фіскальної служби України
9 Частина навчально-адміністративного комплексу площею 65,5 м2
ФОП Михай- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що пеленко І. А.
по Київській
ребуває на балансі Університету Державної фіскальної служби України
області
10 Нерухоме майно загальною площею 115,5 м2 на 1-му поверху
Корпорація РВ ФДМУ
виробничого корпусу за адресою: Київська обл., м. Вишневе,
«ТАСКО»
по Київській
вул. Ломоносова, 1, що обліковується на балансі ДП «Жулянський
області
машинобудівний завод «ВІЗАР»
11 Приміщення № 77 площею 15,2 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру
ТОВ «Карго РВ ФДМУ
вантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
СвітЛогістик» по Київській
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
області
ДП МА «Бориспіль»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 09.11.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 13 площею 2,0 м2 на
першому поверсі приміщення телеграфу, радіобюро лінійно-апартної зали
командно-диспетчерського пункту за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Короленка, 1а, що перебуває на балансі Дніпровського регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України. Найменування балансоутримувача: Дніпровський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Короленка, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2017 Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1а. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП» (тел. (067) 218-98-76).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
42,04 м2 на першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Миру, 44, що перебуває на балансі
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Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Миру, 44. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Площа земельної ділянки: 42,04 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Вільшанка, вул. Миру, 44. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Коханюк Марина Григорівна (тел. (097) 499-66-05).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,1 м2 на першому поверсі будівлі районного вузла зв’язку за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Добровеличківка, вул. Центральна, 105, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
смт Добровеличківка, вул. Центральна, 105. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Площа
земельної ділянки: 15,1 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 105. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Прядка Тетяна Олександрівна (тел. (097) 705-08-82).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 36,8 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а,
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування
балансоутримувача: Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2017. Площа земельної ділянки: 36,8 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: приватне підприємство «Телерадіокомпанія
«Компаньйон» (тел. (096) 218-90-90, Людмила Миколаївна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами є будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 06.11.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 10 листопада 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
кімн. 708.

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: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 103)
загальною площею 16,9 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі (інв.
№ 10310004). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. В. Сосюри, 275. Балансоутримувач: Лисичанський державний гірничоіндустріальний коледж. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017. Платник: ФОП Куманікін 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 14 листопада 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: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 30,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка, 4а. Балансоутримувач:
ДП «Золочівське лісове господарство». 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., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка,
4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Луцишин Анна Михайлівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 15,4 м2 на другому поверсі триповерхової частини 2-4-поверхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансо
утримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка,
30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Львівське обласне козацьке товариство Всеукраїнської
громадської організації «Українська націоналістична самооборона».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,0 м2 на другому поверсі головного корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Колос Юліан Андрійович.
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 здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: двохповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-1) загальною
площею 234,8 м2; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2; нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта, огорожа.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Самбірський р-н,
с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032) 261-62-14.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№
Мета проведендження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
про замовниз/п
ня оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/ платника
1 Актовий зал (кімн. № 11 за техпаспортом) на 2-му
На дату укла- Визначення
РО РГХЦ
поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу задення договору вартості об’єкта «Нове
гальною площею 289,1 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення оренди з метою Покоління»
бульв. Б. Хмельницького, 30, що перебуває на банезалежної передачі в
у м. Харків»
лансі ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельоцінки
оренду
них технологій», 02547820, тел. (057) 392-01-05
2 Частина одноповерхового навісу № 42 загальною
На дату укла- Визначення
ФОП Кузнєплощею 61,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цемент- дення договору вартості об’єкта цов О. М.
на, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська на проведення оренди з метою
контора матеріально-технічного забезпечення»,
незалежної передачі в
08162096, тел. (057) 370-38-63
оцінки
оренду
3 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 16 на 1-му На дату укла- Визначення
ФОП Чубукоповерсі 5-поверхового учбового корпусу № 2, пам’ятка дення договору вартості об’єкта ва В. В.
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
на проведення оренди з метою
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, що перебуває на банезалежної передачі в
лансі Українського державного університету залізничнооцінки
оренду
го транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
4 Нежитлові приміщення – частини кімн. № 33 (S=4,0 м2) На дату укла- Визначення
ФОП Чубукота № 14 (S=4,0 м2) на 2-му поверсі 4-поверхового уч- дення договору вартості об’єкта ва В. В.
бового корпусу № 1 загальною площею 8,0 м2 за адре- на проведення оренди з метою
сою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебувають
незалежної передачі в
на балансі Українського державного університету залізоцінки
оренду
ничного транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 54 на
На дату укла- Визначення
ФОП Чубуко1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1 дення договору вартості об’єкта ва В. В.
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення оренди з метою
майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі
незалежної передачі в
Українського державного університету залізничного
оцінки
оренду
транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
6 Нежитлове приміщення (колишня душова учбово-ви
29.09.17
Визначення
ФОП Матяш
робничої майстерні) на першому поверсі 2-поверхової
вартості об’єкта О. І.
будівлі навчального корпусу (літ. «Б-3») загальною
з метою продоплощею 52,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перевження договору
моги, 55в, що перебуває на балансі Харківського прооренди
фесійного ліцею будівництва, 2547814, тел. 36-09-73
7 Ділянка покрівлі 16-поверхової будівлі гуртожитку
30.11.17
Визначення
ТОВ «Інтер№ 1 (інв. № 10320001, літ. за техпаспортом «А-16»)
вартості об’єкта національні
загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продо- телекомуніСалтівське шосе, 268, що перебуває на балансі
вження договору кації»
Харківської медичної академії післядипломної освіти,
оренди
1896872, тел.: 711-35-56, 711-03-45
8 Ділянка покрівлі технологічної надбудови площею
30.11.17
Визначення
ТОВ «Інтер10,0 м2 та частина приміщення технологічної надбувартості об’єкта національні
дови площею 5,2 м2 9-поверхової будівлі гуртожитку
з метою продо- телекомуні№ 6 ХНМУ (інв. № 101009) загальною площею 15,2 м2
вження договору кації»
за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53а, що пеоренди
ребуває на балансі Харківського національного медичного університету, 1896866, тел. 705-07-11
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 першого по14.10.17
Визначення
Приватний
верху 4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв.
вартості об’єкта нотаріус Ган№ 10001) загальною площею 11,7 м2 за адресою:
з метою продо- шина О. Ю.
вження договору
м. Харків, вул. Рибалко, 50/3, що перебуває на
оренди
балансі Харківського індустріально-педагогічного
технікуму, 2501137, тел. 732-59-25
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Продовження таблиці
Інформація
Мета проведенпро замовниня оцінки
ка/ платника
Визначення
ТОВ «Інтервартості об’єкта національні
з метою продо- телекомунівження договору кації»
оренди

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
з/п
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
10 Верхня частина димової труби котельні, розташованої
30.10.17
біля одноповерхової будівлі котельні (інв. № 99107,
корпус № 9-Г, реєстровий № МПВАДО015, загальною
площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. 707-01-72
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017
року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 4,4 тис. грн; комплекс будівель та
споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісний
майновий комплекс – 28,2 тис. грн; необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис.
грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 1 000 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн; легкові транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні
споруди – 7, 4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн;
пакет акцій – 36,0 тис. грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТь, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
262,75 м2 (23,05 м2 – на першому поверсі, 239,7 м2 – на другому поверсі)
будівлі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Херсонського обласного управління водних ресурсів України, за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег,
14а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Мальцева Крістіна Сергіївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Об’єкт: асфальтове покриття площею 466,0 м2 цеху обробки та перевезення пошти (реєстровий № 201560045.2200.ДВВДХФ471), що перебуває
на балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПП «АВТОДИСК». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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 2,4 м2 у будівлі ветлікарні. Балансоутримувач – Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної
медицини. Місцезнаходження об’єкта: вул. Львівське шосе, 2, с. Шаровечка, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; 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 Сторожук Анжела Антонівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною площею
28,3 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку. Балансоутримувач – Хмельницька міська державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 53, 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 – 31.08.2017. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Завроцький Костянтин
Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення коридору першого поверху адміністративного будинку площею 3,0 м2. Балансоутримувач – Державна
фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта – вул. Тернопільська, 13/3,
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 – ТОВ «Біже».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу загальною площею 953,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: автомобільна дорога Золотоноша – Черкаси – Сміла, км.11, буд. б/н. Платник
робіт з оцінки: ФОП Пилявський Микола Дмитрович. Дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: берегоукріплення,
причал для суден. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Портова, 5,
м. Черкаси, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Посейдон Компані». Дата
оцінки: 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на другому поверсі навчального корпусу № 2 площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Сторожев О. С. Дата оцінки: 31.10.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 215,9 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,
1/2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пронікс». Дата оцінки:
31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі гуртожитку № 4 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інтернаціональна, 2, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Миронюк Ю. В. Дата оцінки: 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху № 129,
130 площею 75,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Небесної Сотні, 31, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Риндюк Н. О. Дата оцінки: 31.10.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 7 200,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 100,00 грн; цілісні майнові комплекси –
20 800,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 14 листопада 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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: павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкистів, 11. Платник робіт з оцінки:ТОВ «Експерт-торг».
Максимальна вартість послуг – 4 400,00 грн
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
94,0 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки: КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації»
Чернігівської обласної ради. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. 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.
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 у 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
що затверджена постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво 2-квартирного житлового будинку (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28. Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні під добудову без збереження профілю. Замовник та
платник 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017. Максимальна
вартість послуг – 8 900,00 гривень.
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 прак-

тичної 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 зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 15 листопада 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області 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.
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: нежитлові приміщення будівлі свинарника площею 63,55 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військ
торг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 15. Платник робіт
з оцінки: ФОП Анисенко Ю. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального нежитлового приміщення
загальною площею 3,0 м2 дев’ятиповерхової адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.
Платник робіт з оцінки: ПП «Телерадіоагенство».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 3,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Бульварна, 5.
Платник робіт з оцінки: філія «Чернігівське регіональне управління публічного акціо
нерного товариства КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 17,54 м2 на першому поверсі в будівлі гуртожитку № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня
вул. 50 років ВЛКСМ), 1а. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабич А. А.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
39,5 м2 (кімн. № 105) першого поверху дев’ятиповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний
технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул.
П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки: Чернігівська міська громадська спортивнопатріотична організація «Сокіл».
 6. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення будівлі магазину «Лісний» площею 289,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 13. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Елевен Стор». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
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): 30.11.2017. 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт приватизації – нежитлове приміщення (колишня
захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2,
що перебуває на балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (літера Б). Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої
захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу)
для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Повторний конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року об 11.00 у РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності – сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2, що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат
№ 4» ПП «Рось» (зберігач), за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького,
34 (літера В). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
(ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж
шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Повторний конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року об 11.15 у РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
 3. Об’єкт оцінки: індивідуально визначене майно – кран автомобільний
(КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на балансі Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд»,
за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8. Мета проведення незалежної оцінки – для
здійснення приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності
групи А. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Повторний конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року об 11.30 у РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
 4. Об’єкт оцінки: об’єкт приватизації – державна частка у статутному
капіталі ПАТ «Укрсоцбанк» у розмірі 0,00000004 %. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
товариства – 16 546 491,082 тис. грн. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної
власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року об 11.45 в РВ ФДМУ по м. Киє
ву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
 5. Об’єкт оцінки: об’єкт приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,0
тис. грн (за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.1997. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Конкурс відбудеться 08 листопада 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 02 листопада 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 08 листопада 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведених 17.10.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Самсон» щодо визначення вартості
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський
завод «Автонавантажувач» у кількості 35 096 007 шт., що становить 57,389 %
статутного капіталу товариства відповідно до додатка 10 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами), з метою приватизації шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 95,0 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт» щодо визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» у кількості
249 833 540 шт., що становить 99,912 % статутного капіталу товариства
відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств
паливно-енергетичного комплексу» (зі змінами), з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Строк надання послуг з оцінки – 25 кален
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 110,0 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.06.2017
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 22,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України». Адреса: м. Дніпро, пров.
Феодосія Макаревського, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Соя О. В. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 195,4 м2.
Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро,
вул. Троїцька, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО». Переможець – ФОП Добрун А. П. Вартість
послуг – 3 710,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 38,3 м2.
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Шевченко Ю. М. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 300,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 24,3 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Ексклюзив».
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 13,5 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Наумець М. В.
Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 3 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 65,25 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Токарчук О. С. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 76,6 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «ТРАКТ ПАРТС ГРУП 2013». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2 550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 33,0 м2.
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Содель». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість пос
луг – 2 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: будівля приміщення охорони (літ. Т-1) площею 13,3 м2, будівля
гаражних боксів (літ. У-1) площею 155,0 м2, замощення площею 1 798,2 м2. Балансо
утримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп.
Пилипа Орлика, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО». Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
124,4 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 320,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
167,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна,
16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Бриг 2012». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 200,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,6 м2.
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 16. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ШЕРІ
ПЛЮС». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 320,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 131,06 м2 та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військ
торгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Скаленко А. В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
4 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 213,2 м2 та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військ
торгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Гришина Л. В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
3 950,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 61,44 м2 та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ШЕРІ ПЛЮС». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
152,1 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Бриг 2012». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 200,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 78,0 м2.
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Козирєв Р. О. Переможець – ФОП «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 320,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
233,9 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Бриг 2012». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 200,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
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19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 58,6 м2.
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ШЕРІ
ПЛЮС». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 320,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: частина даху площею 9,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро,
вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Інтелектуальні комунікації». Дата оцінки: 12.05.2017. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 4 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
2 325,4 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Екодевелопмент». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 227,0 м2
та бетонована прилегла територія площею 510,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Жовті Води, вул. 8 березня, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Грабовенко К. А. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 4 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: частина залізничної колії протяжністю 194,0 м. Балансо
утримувач: Державна організація «Комбінат «Салют». Адреса: м. Дніпро, вул. Запасна, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Український національний продукт». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 81,9 м2.
Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Адреса: м. Дніпро, Троїцька площа, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІРО». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість послуг – 2 520,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
25. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький
національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Арбакова О. І.
Дата оцінки: 29.06.2016. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 650,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ КБ «ПриватБанк». Дата оцінки:
19.04.2017. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг –
2 520,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
27. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього
структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Балансоутримувач: ПРАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод» (ЄДРПОУ
05393056). Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт являє собою:
будівлю А літ. 2А-1, червоний куток літ. 2Б-1, будівлю майстерні літ. 2В-1, будівлю
контори літ. 2Г-2, будівлю насосної літ. 2Е-1, пакгауз погрузки літ. 2Ж-1, градирню літ. 2Є-1, будівлю пропарників літ. 2З-1, навіс літ. 2К, туалет літ. 21, сховища
№ 9-36, 38, 41, 44, ємності емальовані № 53, обваловка № 51, автошлях літ. І, мостіння літ. ІІ, силові мережі, технологічний газопровід, технологічний водопровід,
технологічні комунікації та 81 од. майна. Дата оцінки: 30.06.2017. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. На участь
у конкурсі подано одну заяву, у зв’язку із чим конкурс по зазначеному об’єкту визнано таким, що не відбувся.
28. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Навчальноуніверсальний корпус на 1920 студентів» Криворізького технікуму Національної
металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розташований на
земельній ділянці площею 0,58 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у
державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки: 28.02.2017. На участь у конкурсі не подано жодної заяви, у зв’язку із
чим конкурс по зазначеному об’єкту визнано таким, що не відбувся.
29. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Суспільно-побутовий
корпус» Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,46 га,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2г (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 04.03.2017. На участь
у конкурсі не подано жодної заяви, у зв’язку із чим конкурс по зазначеному об’єкту
визнано таким, що не відбувся.
30. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Гуртожиток на 400
студентів» Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,39 га,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2в (стара адреса:
м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.04.2017. На участь у конкурсі
не подано жодної заяви, у зв’язку із чим конкурс по зазначеному об’єкту визнано
таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 01.06.2017
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень загальною площею 87,1 м2 (поз. № 28 – 58,5 м2 та позиція № 22 – 28,6 м2) на другому поверсі адмінбудинку Хустського районного відділу
статистики, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка,
6 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість послуг – 2 080,00
грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 94 за планом) площею 9,8 м2 другого поверху
адміністративного будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», на таких умовах: вартість послуг – 2 080,00 грн, термін
виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 06.06.2017
Найменування/ ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконан№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності – пере- ня робіт, ня робіт
з/п
можця конкурсу
грн
(дні)
1 Частина приміщення загальною площею 49,3 м2, а саме: ФОП Тарнополь1 650
4
прим. № 22, 23 – 33,6 м2 та площа загального корисський Анатолій
2
Пилипович
тування – 15,7 м на першому поверсі адмінбудівлі, що
обліковується на балансі Філії «Івано-Франківського державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП
«Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Тополина, 3. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Частина приміщення загальною площею 98,5 м2 в будівлі, ФОП Тарнополь1 850
4
що обліковується на балансі Управління поліції охорони в ський Анатолій
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська Пилипович
обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 88. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
3 Приміщення ремонтної майстерні на першому поверсі
ТОВ «Ека-Захід»
1 600
5
лабораторного корпусу площею 17,6 м2, що обліковується на балансі Коледжу електронних приладів ІваноФранківського національного технічного університету
нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
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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 02.06.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах:
частина приміщення холу площею 33,6 м2 на другому поверсі будівлі поліклініки
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3,
що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт –
2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлове приміщення площею 12,1 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївна, вул. Гагаріна, 1а,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в
Онуфріївському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 800,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єктах:
склад паливно-мастильних матеріалів ємністю 700,0 м3, насосну станцію
площею 61,2 м2 та два резервуари для води ємністю по 50 м3 кожний за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 2, що перебувають на балансі державного підприємства «Комбінат хлібопродуктів № 2»,
вартість робіт – 3 616,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приміщення гаража на 5 автомобілів загальною площею 228,7 м2 та приміщення гаража на 7 автомобілів загальною площею 292,8 м2 в окремо розташованій
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Велика Виска,
вул. Центральна (Леніна), 74, яка у процесі приватизації не увійшла до статутного
капіталу ПАТ «Укртелеком», але залишилася на його балансі (філія спеціалізованого електрозв’язку ПАТ «Укртелеком»), вартість робіт – 3 617,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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 16.06.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр
«ПАРИТЕТ» по об’єктах:
підвальні нежитлові приміщення загальною площею 101,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої
революції), 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості, вартість робіт – 2 001,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення їдальні загальною площею 439,9 м2у навчальному
корпусі технікуму за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Л. Куценка (Василини), 5, що перебувають на балансі Кіровоградського комерційного технікуму, вартість робіт – 2 001,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Бєляєва, 17, що перебуває на балансі Управління Міністерства
внутрішніх справ України в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 902,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 31.05.2017
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 суб’єктів оціночної діяльності:
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 9,0 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 4 будівлі (літ.«А-5»). м. Львів, вул. Митрополита
Андрея, 5. 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.
Нежитлове приміщення площею 51,5 м 2 одноповерхової будівлі гаража
(літ. «Г-1»). м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 100 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 323 – 328) загальною площею 79,9 м2
на шостому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 975 грн.
Нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 379,0 м2 у будівлі «К-1».
м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 030 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 07.06.2017
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 суб’єктів оціночної діяльності:
Частина даху будівлі загальною площею 20,0 м2. м. Львів, вул. Любінська, 112.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 000 грн.
Частина даху будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 90,0 м2. Львівська
обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 965 грн.
Нежитлове приміщення № 38а загальною площею 30,0 м2 на першому поверсі
будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Нерухоме державне майно – нежитлові вбудовані приміщення (№ 7, 8, 9, 10)
загальною площею 51,1 м2 на першому поверсі будівлі курсового маяка. м. Львів,
вул. Любінська, б/н (в межах Аеропорта). Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на третьому поверсі нежитлової 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 – 1 915 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.06.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення корівника площею 2 203,6 м2 за адресою: вул. Полтавська, 10б, с. Петрівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 356,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 48,0 м2 за адресою: вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковується на балансі Вищого професійного
гірничо-будівельного училища. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 356,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
асфальтованого майданчика на виході з док-ангару АТБ аеродрому В. Кохнівка
площею 378,0 м2 за адресою: вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького льотного коледжу
НАУ. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
приміщення котельні загальною площею 108,5 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму
транспортного будівництва. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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