Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 85 (1105)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято
рішення про приватизацію
Наказом РВ ФДМУ по м. Києву від 10.10.2017 № 1278 прийнято рішення про
приватизацію частки, що належить РВ ФДМУ по м. Києву у статутному капіталі
публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), у розмірі 0,0001 % статутного
капіталу банку (статутний капітал 40 617 682,94 тис. грн).
Найменування товариства
Місцезнаходження
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово- пров. Шевченка, 12, м. Київ,
інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (код за ЄДРПОУ 00039002) 01001

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 26.10.2017
Київ
№ 1622
Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плану-графіка
виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році»
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), на виконання пункту
6 наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році»
(із змінами), враховуючи пункт 4 наказу Фонду державного майна України від 13
жовтня 2017 року № 1558 «Про підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 00018201)», та з метою вжиття заходів
для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до
Державного бюджету України в 2017 році НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 1 «Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на
продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» до
наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із
змінами), виключивши розділ «Вересень».
2. Внести зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню
на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових
регіональних аукціонах» до наказу Фонду державного майна України від 30 січня
2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г,
Е на продаж в 2017 році» (із змінами), доповнивши підрозділ «ЦА ФДМУ Фондова
біржа» розділу «Грудень» такою позицією:
00018201
ПрАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
50
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду

В. Трубаров
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офіційне видання Фонду
державного майна України

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

Окреме індивідуально визначене майно – заглиблений склад площею 126,4 м2
(літ. Є) за адресою: 10020, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 49 439,48 грн, у т. ч. ПДВ – 8 239,91 грн.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності (ЄМК)
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 – виробництво алюмінію, 24.53 – лиття
легких кольорових металів, 38.32 – відновлення відсортованих відходів, 41.20 –
будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.72 – оптова торгівля металами
та металевими рудами, 77.12 – надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 –
надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.
Відомості про об’єкт: на балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення)
не обліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє. На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517 од., з них 85 513 од. – незавершені капітальні
інвестиції (технологічне обладнання не змонтоване та не введене в експлуатацію),
4 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
Станом
2014 рік 2015 рік 2016 рік
звіту про фінансові результати, тис. грн
на 30.06.2017
Незавершені капітальні інвестиції
373025 373025 372609
372609
Основні засоби
1089
1089
1422
1302
Оборотні активи (усього)
171
36
117
207
Вартість активів
374285 374150 374148
374118
Власний капітал (усього)
374248 373916 373559
373374
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
29
191
407
502
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками перед
1
4
26
36
бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
2
13
38
49
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
5
26
118
157
Чистий фінансовий результат (збиток)
(197) (332) (356)
(186)
Рентабельність, %
Рентабельність не розраховується,
оскільки діяльність підприємства збиткова
Кількість та склад робочих місць – 2, у т. ч.: директор, головний бухгалтер.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 486 647 646,00 грн. ПДВ –
97 329 529,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 583 977 175,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта.
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
6 місяців від дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості
підприємства, що склалась станом на 30.06.2017, а саме: поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги – 502,00 тис. грн, поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками перед бюджетом – 36,00 тис. грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 49,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 157,00 тис. грн.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 30.06.2017 до дати підписання акта
передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення
юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення
на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства.
7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 58 397 717,52 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 27.11.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 01.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 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.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 23 589,60 грн. ПДВ – 3 931,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 20 листопада 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 24 листопада 2017 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) 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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

Апарат ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50
будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання,
устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є: проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймально-транспортного устаткування; виробництво інших
виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку:
3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7.
13,3899 га за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства.
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№
За І півріччя
Найменування показника
2014 рік
2015 рік
2016 рік
з/п
2017 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
2408
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833
-14240
-14551
-14798
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
-247
4 Рентабельність, %
–
–
–
–
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
2925
6 Вартість власного капіталу, тис.грн
14530
14447
14104
14723
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
818
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
622
733
309
457
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2017: директор – 1; заступник
директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник головного бухгалтера – 1; спеціалісти – 4; службовці – 1; основні робочі – 10; допоміжні робочі – 3; охорона – 8;
МОП – 1. Кількість робочих місць – 31. Кількість працюючих – 31 особа.
Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок гривень), у т. ч. ПДВ – 9 406 140 грн
(дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок гривень).

2
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до
місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення
водо- та енергопостачанням. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 осіб) у приміщенні підвала цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних засадах надання підходів
і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в
складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи
щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування
вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому
законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити
здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»;
протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не відчужувати
єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збереження
умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна
покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням ФДМУ 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 із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні), що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна
України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20.11.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 24.11.2017, час початку внесення цінових пропозицій (час
початку аукціону) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 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 електронні адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської філії
Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф.413, з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7,
7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044)
200-34-08, 284-52-40.

ТЕРноПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
Назва об’єкта: адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса: 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, 19.
Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», код за ЄДРПОУ
03118908.
Відомості про об’єкт: адмінбудинок складається з цокольного поверху
виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адміністративного
призначення, оснащений окремими входами на цокольний поверх з прибудинкової
території на рівні поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи на рівні
поверхні землі. У будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання,
каналізація, газопостачання, які частково демонтовані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0488 га, кадастровий номер 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні житлової
та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 224 060,00 грн,
у т. ч.: вартість адмінбудинку – 2 072 220,00 грн, вартість земельної ділянки –
151 840,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 668 872,00
грн, у т. ч.: вартість адмінбудинку – 2 486 664,00 грн, вартість земельної ділянки –
182 208,00 грн. ПДВ – 444 812,00 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації протягом одного року з
моменту підписання акта передачі; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення, у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України; подальше
відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 266 887,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911 в
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області,
код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області,
МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24 листопада 2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(зі внесеними змінами).

30 жовтня 2017 року

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-вировинна
біржа» на електронну адресу: (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташуванням в
робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в
РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11,
кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; стіни – цегляні; перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – шифер по дерев’яному каркасу; підлога бетонна; опоряджувальні роботи – водяне
та масляне пофарбування, облицювання керамічною плиткою. Інженерні мережі:
електропостачання (зруйновано). Приміщення не використовуються. Загальний
фізичний знос – 59 %, санітарно-технічний стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 40 320,00 грн. ПДВ –
6 720,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта
дотримання протипожежних та санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 р.
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 01 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області.
Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля загальною
площею 495,5 м2, розташована в центральній частині смт Драбів.
Фундаменти – залізобетонні блоки; стіни, перегородки цегляні; перекриття
залізобетонні; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум; вікна, двері
дерев’яні; внутрішнє опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування,
шпалери. Будівля забезпечена мережами електропостачання, водопостачання,
каналізації, опалення та телефонізована.
Фізичний знос об’єкта – 28 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Убиральня: фундамент залізобетонний; стіни, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; двері дерев’яні; вікна відсутні; внутрішнє опорядження –
штукатурка.
Фізичний знос об’єкта – 30 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Частина приміщення загальною площею 369,8 м2 перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди закінчується 31.12.2017.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка загальною площею 0,1074 га,
кадастровий номер 7120655100:01:001:0881, цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 820 800,00 грн,
у т. ч.: будівель – 799 200,00 грн, земельної ділянки – 21 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 984 960,00
грн, у т. ч.: будівель – 959 040,00 грн, земельної ділянки – 25 920,00 грн. ПДВ –
164 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 98 496,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 01 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної
біржі: https://centrex.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня

1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е;
огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ 00022668). Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шев
ченка, 185.
Інформація про об'єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3) загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний
стан незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується, потребує
капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та споруди:
насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею 105,8 м2; гараж (літ. Е)
площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня (літ. Д) площею 3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8. Загальний технічний стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують капітального
ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання,
каналізація – не діючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка
конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія
САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без урахування ПДВ – 256 400,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн. ПДВ – 51 280,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 01 грудня 2017
року, час початку торгів (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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв
на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233
довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною
350 м, що перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт»
(код за ЄДРПОУ 01553876).
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106.
Зберігач: ТДВ «Холодпродконтракт», код за ЄДРПОУ 01553876, (м. Чернівці,
вул. Коломийська, 9в).
Відомості про об’єкт: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233
довжиною 430 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120,
дата прокладки – 1981 р., придатна до експлуатації.
Кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120, дата прокладки – 1981 р.,
придатна до експлуатації.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт продається як рухоме майно без земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 58 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 70 281,60 грн. ПДВ –
11 713,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та
після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за
актом передачі; подальше використання об’єкта за функціональним призначенням; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; дотримання санітарноекологічних норм утримання об’єкта приватизації; 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 7 028,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.11.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 20.11.2017 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: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва – м’ясокомбінату
разом із земельною ділянкою (під розбирання)
Назва об’єкта незавершененого будівництва: м’ясокомбінат разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня (літ.
Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2, корпус
№ 3 (літ. Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних
кілець діаметром 1,5 м. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина
об’єктів, що входять до складу ОНБ, перебувають в зруйнованому стані. У будівлях
корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті
залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний,
стіни монолітні залізобетонні, перегородки монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику відсутні. Тимчасові
та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику відсутні. Відводи та вводи
комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва, – відсутні.
Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800,0 м.

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
за методом зниження ціни об’єкта приватизації державної
власності – їдальні на 330 місць, що перебуває
на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом.
Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу – 212,3 м2,
загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення 1-го поверху
їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення 2-го поверху та підвалу не
використовуються та опечатані. У приміщеннях 2-го поверху наявні сліди протікання
покрівлі. Об’єкт розташований в серединній зоні міста, в промисловій зоні.
Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена. Територія підприємства огорожена, знаходиться під охороною, вхід (в’їзд) на
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га, кадастровий номер
2122783800:02:001:0046. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
звязку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: для
будівництва та обслуговування будівель харчової промисловості. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 314 001,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1,00
грн, вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн. ПДВ –
1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу;
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
розбирання об’єкта; забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше
використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення
згідно з чинним законодавством України. Зміна цільового призначення земельної
ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного будівництва м’ясокомбінату та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ
22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової ціни
продажу об’єкта приватизації (гарантійний внесок), перераховуються на р/р

№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код за ЄДРПОУ 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 24 листопада
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
20 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, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної
універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь
в акціоні 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.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн (один мільйон
чотириста двадцять три тисячі чотириста тридцять чотири гривні 00 копійок).
ПДВ – 284 686,80 грн (двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят шість
гривень 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 708 120,80 грн (один мільйон сімсот вісім тисяч сто двадцять гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації.
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. 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.
6. 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24 листопада 2017 року
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 20 листопада 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
(встановлення розміру та меж земельних ділянок, погодження меж земельних
ділянок з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельних ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, погодження та затвердження документації із
землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягів з
Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельних ділянок).
I. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 255, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 06 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 179,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо
нального відділення від 26.08.2008 № 248, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 07 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо
нального відділення від 26.08.2008 № 253, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 08 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
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Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо
нального відділення від 26.08.2008 № 252, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 09 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10)
з супровідним листом.
Останній день подання конкурсної документації – 21.11.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 29.11.2017 о 10.00 за адресою РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
4-квартирний житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка,
вул. Вишнева (стара назва: Дзержинського), 30.
Об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,2000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.05.2001
№ 827, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази
регіонального відділення від 19.05.2001 № 324, від 03.09.2008 № 264, зі змінами,
рішення Єлизаветівської сільської ради від 21.04.2017 № 4 «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної
власності для будівництва і обслуговування житлового будинку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10)
з супровідним листом.
Останній день подання конкурсної документації – 21.11.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 29.11.2017 о 13.00 за адресою РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – терапевтичний корпус за адресою: Луганська обл., Кремінський
р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ,
загальною площею 961,4 м2.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ,
загальною площею 302,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: рішення Кремінської міської
ради Кремінського району Луганської області від 13.09.2017 № 25/12 «Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
з послідуючою передачею її в постійне користування Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Луганській області»; рішення Білокуракинської селищної ради Білокуракинського району Луганської області від 31.08.2017
№ 32/11 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, яка надається в постійне користування Регіональному відділенню Фонду державного майна України
по вул. Молодіжній, 2/1 в с. Попівка Білокуракинського району».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із земле
устрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
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Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 05.12.2017 о 10.00 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ
ФДМУ по Луганській області. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон
для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, каб. № 313.
Останній день подання конкурсної документації – 27.11.2017 до 17.00.

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 05.12.2017 о 10.00 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ
ФДМУ по Луганській області. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон
для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, каб. № 313.
Останній день подання конкурсної документації – 27.11.2017 до 17.00.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 09.03.2000
№ 472 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та від 16.02.2017 № 244 «Про внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 20 жовтня 2000 року № 2176», рішення Веселівської сільської
ради Старобільського району Луганської області від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21,
№ 17/22 «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає
приватизації і розташований в с.Тарабани».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із земле
устрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для проведення
робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового
номера земельної ділянки під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: комплекс нежитлових будівель та споруд,
у складі: адмінбудівля № 1 загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ № 2 загальною площею 92,1 м2; адмінуправління № 3 загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех
№ 4 загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля № 9 загальною площею 927,0 м2;
механічний цех з прибудовою № 10 загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех
№ 11 загальною площею 422,4 м2; пилорама, 11а, площею 55,4 м2; гараж № 12 загальною площею 747,9 м2; пост охорони № 14а загальною площею 5,3 м2; прохідна
№ 2, № 15 загальною площею 14,2 м2; склад № 16 загальною площею 1 447,4 м2;
адмінбудівля № 17 загальною площею 833,5 м2; гараж № 19 загальною площею
363,7 м2; вагова № 20 загальною площею 10,4 м2; котельня № 21 загальною площею
704,6 м2; димова труба № 21а; компресорна № 22 загальною площею 284,1 м2; гальванічний цех № 23 загальною площею 398,0 м2; теплиця № 18а загальною площею
484,9 м2; каналізаційна насосна станція № 24 загальною площею 22,6 м2; склад для
балонів № 25 загальною площею 19,2 м2; склад для балонів № 35 загальною площею 8,7 м2; пост охорони № 28 загальною площею 6,2 м2; насосні станції № 1, 32
загальною площею 10,6 м2; насосні станції № 2, 33 загальною площею 11,1 м2; КТП
(контрольно-технічний пункт), 36 загальною площею 31,4 м2; цех причепів № 3, 14
загальною площею 2 336,5 м2; прибудова до компресорної 22а загальною площею
27,7 м2; профілакторій № 18 загальною площею 326,7 м2 за адресою: Черкаська
обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 14,4 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.08.2017
№ 1317 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації»; вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:
витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 №1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 27.11.2017.
Конкурс відбудеться 05.12.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для проведення
робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового
номера земельної ділянки під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2 за адресою: Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Об’єкт – одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться дев’ять кімнат
загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; стіни,
перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – шифер по дерев’яному
каркасу; підлога бетонна; опоряджувальні роботи – водяне та масляне пофарбування, облицювання керамічною плиткою. Інженерні мережі: електропостачання
(зруйновано). Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 59 %,
санітарно-технічний стан будівлі – незадовільний.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,03 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2016
№ 977 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації»; вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:
витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 №1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 23.11.2017.
Конкурс відбудеться 01.12.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені
до виконання робіт з підготовки до продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою, що відбувся 24.10.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля базару (готовність 9 %), за адресою:
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Білки, вул. Жовтнева, 2. Орієнтовний розмір
земельної ділянки: 0,0219 га.

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 ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна
вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскаль- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, Частина нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі
39292197.12. РЕЦВТТ001 44332, Волинська обл., Любомльський р-н,
7,2
55 370,00
2 роки 364 дні Здійснення митно-брокерських послуг
на служба України м. Київ-53, Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59
с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41
2 Міністерство освіти 05477296, Луцький національний технічний універси- Частина спорткомплексу (літ. Ж-2) (частина тренажерного залу
–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
82,9
370 353,00
2 роки 364 дні 72,9 м2 – надання фітнес-послуг; 5,0 м2 – торі науки України
тет, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) № 3 – 63,9 м2, частина гардеробу № 43 – 4,5 м2, частина кабінету
вул. Львівська, 75
гівля товарами непродовольчої групи; 5,0 м2 –
2
2
74-61-03
№ 44 – 4,5 м , частина вестибуля № 25 – 10,0 м )
торгівля товарами продовольчої групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугіль- 33621573, ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля», 85487, Донецька область, Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху 33426253.18. АААЖАЛ289 Донецька обл., м. Українськ,
2,0
6 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
ної промисловості України
м. Селидове, м. Українськ, Богдана Хмельницького, 1, тел. (06237) 7-41-28
будівлі адміністративно-побутового комбінату
вул. Богдана Хмельницького, 1
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
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, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєвська,
Гідротехнічні споруди 20 інвен- З 25592421.29.ААЕЖАД064 Івано-Франківська
90,7499 га
922 680,00
2 роки 11 місяців
Розміщення рибного господарства
ного господарства України 82а, тел. (044) 486-07-91
тарних об’єктів (24 ставів)
до 25592421.29.ААЕЖАД083 обл., Тисменицький
станом на 31.05.2017
Фонд державного майна 31521790, КСП «Плесо», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
Гідротехнічні споруди 2 водо- 31521790.1.ААВАВЖ103; р-н, с. Марківці
України
с. Марківці
подаючих каналів
31521790.1.ААВАВЖ104
2 Міністерство освіти
35171187, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і Частина приміщення на другому 02070855.1. ИМГДЯ017
м. Івано-Франківськ,
225,3
1 933 525,00
2 роки 11 місяців
Їдальня, ще не здійснює продаж товарів
і науки України
газу, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 50-76-27 поверсі в будівлі їдальні №1
вул. Карпатська, 15
станом на 31.08.2017
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди,
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна служба спеці- 39908375, Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», 01032, м. Київ,
Частина приміщен39908375.1.ШГШТПУ693 Київська обл., м. Переяслав40,0
85 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельного обладнання, що працюватиме на місцевих та твердих
ального зв’язку та захис- вул. Льва Толстого, 16/18, тел. (044) 458-14-76
ня котельні ЦТЕ № 2
Хмельницький, вул. Олександра
альтернативних видах палива
ту інформації України
«Укрспецзв’язок»
Богданова, 9
1 Державна казначейська 37870277, Управління Державної казначейської служби України у Миро- Нежитлове приміщення 37870277.1.АААГБД222 Київська обл., м. Миронівка,
15,9
73 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телеслужба України
нівському районі Київської області, Київська обл., м. Миронівка, вул. Совул. Соборності, 58а
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
борності, 58а, тел. (04574) 5-28-06
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

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
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банків- Частина нежитлового приміщення першого поверху, а саме:
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Ко110,6
2 997 510,00
5 років
Проведення виставок непродовольчих товаУкраїни
ської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05 № 64, 101, 102, 103
перника, 14
станом на 31.08.2017
рів без здійснення торгівлі
2 Міністерство інфраструкту- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицько- Частина нежитлового приміщення (4х2,0 м2) на першому
19477064.1. СШФШШЕЛ2625 м. Львів, вул. Лю8,0
221 425,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відри України
го», м. Львів, вул. Любінська, 168, тел. (032) 229-81-72
та третьому поверхах будівлі під літ. «Б-3» (новий аеровокзал)
бінська, 168
станом на 31.08.2017
пускає продовольчі товари (кавовий автомат)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
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, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти
02545985, Снігурівський професійний ліцей, 57303, Миколаївська обл.,
Будівля спортивного залу
–
Миколаївська обл., м. Снігу171,15
75 500,00
1 рік
Розміщення складу
і науки України
м. Снігурівка, вул. Широка, 1, тел. (05162) 3-11-35
рівка, вул. Широка, 1
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн.
37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Харків, пров. Електроінстру41,5
160 500,00
1 рік
Розміщення пункту прокату спортивментальний, 6б
ного інвентарю

найменування

1 Міністерство освіти 23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
і науки України
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 1, тел.:
(057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
2 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 61003,
і науки України
м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31

Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12, інв. № 73153,
літ. А-9-10
Нежитлові приміщення – кімн № 4, 5 (36,0 м2) та частина
–
м. Харків, вул. Квітки37,1
336 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксеркопіювальної техніки
кімн. № 12 (1,1 м2) на 1-му поверсі 3-4-поверхового учбового
Основ’яненка, 4/6
для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів
корпусу, інв. № 60580, літ. А-4
3 Державна служба 33879077, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
1/2 частини нежитлових приміщень № 14, 18 на 1-му поверсі 33879077.1.МЦЖГЦМ015 Харківська обл., Нововодолазь- 128,35
66 900,00
2 роки 11 місяців Розведення свійської птиці та інших
України з надзви- Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 63212, Харківська обл., Новово- одноповерхової будівлі свинарника, інв. № 10310015, літ. А-1
кий р-н, с. Ватутіне, вул. Війсвійських тварин
чайних ситуацій
долазький р-н, с. Ватутіне, тел. (057) 406-83-29
ськова, 18
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство інфраструктури
38728533, Херсонська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будів–
м. Херсон, Одеська
Розміщення банкомата та інформаційно6,0
44 448,00
2 роки 11 місяців
України
73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, 4, тел. (0552) 22-32-48
лі колишнього морвокзалу
площа, 2
платіжного термінала (ІПТ)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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 Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
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, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство економічного 30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інсти- Частина приміщень друго–
вул. В’ячеслава Чорново45,2
157 300,00
2 роки 364 дні
Провадження діяльності
розвитку і торгівлі України тут легкої промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м.Черкаси, тел. (0472) 64-90-20
го поверху адмінбудівлі
ла, 243/1, м.Черкаси
в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ 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
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор- Нерухоме майно – нежитлове приміщення 2-го
–
м. Київ, вул. Полі34,0
606 825,00
2 роки 11 місяців
Здійснення наукової і технічної діяльності
і науки України
ського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82, факс (044) 204-97-88
поверху навчального корпусу № 2
технічна, 33
станом на 31.08.2017
(діяльність у сфері інжинірингу)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (Лот 3).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2017 становить 338 265,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: ведення діяльності з надання фінансових послуг населенню (обмін іноземної валюти).
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017
року становить 12 684,94 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 11.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.

Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

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

IНФОРМАЦIЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення будівлі майстерні загальною площею 1 698,5 м2, інв. № 59.
Будівля (інв. № 59) побудована в 1949 році. Стан приміщень – задовільний,
потребують поточного ремонту.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33013, м. Рівне, вул. Г. Сковороди, 22
(стара назва: вул. Бахарєва).
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.07.2017 становить
1 348 800,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – серпень 2017 року
при рекомендованому використанні: 366,8 м2 – розміщення офіса, орендна ставка
18 % – 4 364,83 грн без ПДВ; 1 331,7 м2 – розміщення автомайстерні, орендна
ставка 20 % – 17 607,70 грн без ПДВ.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення вартової будівлі загальною площею 92,5 м2, інв. № 20, та нежитлові приміщення площею 428,2 м2
у будівлі складу, інв. № 25, військового містечка № 17.
Будівля (інв. № 20) побудована в 1965 році, будівля (інв. № 25) побудована у
1980 році. Стан приміщень – задовільний, потребують поточного ремонту.
Місцезнаходження об’єкта оренди: с. Обарів, Рівненський р-н, Рівненська
обл., 35307.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.07.2017: інв. № 20 –
56 500,00 грн без ПДВ, інв. № 25 – 167 900,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – серпень 2017
року при рекомендованому використанні: інв. № 20 – під офіс, орендна ставка 18% – 846,65 грн без ПДВ; інв. № 25 – розміщення складу, орендна ставка
15 % – 2 096,65 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу (для об’єктів 1 – 2):
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта порівняно з початковим розміром орендної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 01 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після
опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» в КЕВ м. Рівне
за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Чернишова, 8.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору
оренди військового майна, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства оборони
України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток,
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок: (0362) 63-00-57, електронна адреса: sekretarkev@i.ua.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління Служби безпеки України в Сумській області
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Управління СБУ
в Сумській області, адреса: 40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
частина нежитлового приміщення холу 1-го поверху адміністративної будівлі
УСБУ в Сумській області площею 2,0 м2 за адресою: 40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32, що перебуває на балансі УСБУ в Сумській області.
Мета оренди: розміщення торгового автомата з продажу гарячих безалкогольних напоїв.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 62,53 грн без урахування ПДВ на місяць
(базовий місяць розрахунку – вересень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менший ніж орендна
плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди;
заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб;
виконання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки
об’єкта оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати
укладення договору орендованого майна на користь орендодавця на суму, не
меншу ніж його вартість, визначену за незалежною оцінкою; укладення з орендодавцем орендованого майна договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після
укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; погодження з орендодавцем
змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація
переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна; внесення
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди,
який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця
після підписання договору оренди.
Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження терміну дії договору.
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 – 30 календарних днів з урахуванням дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено о 15.00 на 31-й календарний день з урахуванням
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено
на наступний після вихідного дня день о 15.00 .
Телефон для довідок з питань конкурсу (095) 212-99-36.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності разом із земельною ділянкою
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля будинку побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2 загальною
площею 131,1 м2; паркан, разом із земельною ділянкою, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Вінниччина» та перебуває на балансі ПАТ «Вінниччина».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки,
вул. Миру, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.1998: залишкова – 46 059,00
грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0223 га. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж  – медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою (реєстровий номер
5460924.2.ААББВЛ603), що перебуває на балансі ПрАТ «Немирівське АТП-10547».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. СвятоТроїцька, 48. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
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активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій на 31.12.2015: первісна – 561,76 грн. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,0074 га. Цільове призначення земельної ділянки: для
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV, 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.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.11.2017 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 20.11.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: № 23 (11,0 м2),
част. № 27 (3,3 м2) загальною площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Муховецька сільська рада Немирівського району. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 19.07.2017: відновна – 20 958,96 грн; залишкова – 14 999,24
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: част. № 14
(2,3 м2), № 24 (11,0 м2), част. № 26 (1,0 м2) загальною площею 14,3 м2 на
1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Мельниківська сільська рада
Немирівського району. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
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ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 2 частини приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 19.07.2017: відновна – 20 958,96 грн; залишкова – 14 999,24 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 13,0 м2 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України. Користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 частина даху. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.10.2017: відновна – 14 970,00 грн; залишкова –
7 468,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № ІІІ – № ІХ –
90,7 м2, част. № ІІ – 7,6 м2, загальною площею 98,3 м2 у підвальному приміщенні 2-поверхового адміністративного приміщення з підвалом (літ. А,
а, п/А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Літописна, 11 (колишня Червоного Козацтва, 14). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – Територіальний центр соціального обслуговування Хмільницького району
Вінницької області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 7 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 27 822,00 грн; залишкова – 13 190,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі. Балансоутримувач: Державна установа «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня Островського), 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.:1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 29.09.2017: відновна – 543,00 грн; залишкова –
224,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 5; 6; 6а;
6б; 6в; 7; 7а; 7б) загальною площею 111,5 м2 у підвалі 2-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Тульчинський технікум
ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
м. Тульчин, вул. Леонтовича (колишня Леніна), 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кондратюк А. О. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 13.09.2017: відновна – 76 922,00 грн; залишкова – 1 895,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею
11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул.100-річчя Маневич, 29. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,08 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Цільове призначення
земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 09.02.2017: 171,81 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): на 31.10.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Марчук Е. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудинку (літер А-5)
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, Київський майдан, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9986 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, Київський майдан, 4. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 21.01.2016:
4 869 772,76 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.10.2017. Платник
робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк»
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі Літера «А-2»
площею 17,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ агропромислового розвитку Іваничівської РДА. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Во-
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линська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 909,00 м2 (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: смт Іваничі, вул. Грушевського,
23. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.10.2017.
Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: сховище, у тому числі
котельня з димовою трубою (літ. Б-1) загальною площею 1 211,3 м2, насосна станція
(літ. Х-1) загальною площею 7,9 м2, командний пункт (літ. Ч-1) загальною площею
303,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44804, Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії 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: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: Турійський р-н,
с. Городилець, вул. Військова, 7. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): на 31.08.2017. Платник робіт з оцінки – МФ «Наше Майбутнє».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення А-2 площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44701,
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: 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: 1 110,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінзданія. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 131,91 грн/м2 станом на 03.02.2016. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): на 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Родзенюк В. І.
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 напрямку 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 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
№ 10-59-18295 «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, а комплекс будівель та споруд – 10,8 тис.
грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці
«Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016
№ 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1, 2, 3, 5 є нерухоме
майно – приміщення, частини будівель (офіс), за № 4 – нерухоме майно – група
інвентарних об’єктів (комплекс будівель та споруд).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного 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).

слуговування магазину. Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 466 098,00 грн (витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 28.09.2017).
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. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н (кадастровий номер
6310137200:01:006:0020). 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: 0,0176 га. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування магазину. Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 639 269,00 грн (витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 28.09.2017).
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.
 4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н (кадастровий номер
6310137200:01:006:0019). 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: 0,0215 га. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування магазину. Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 795 326,00 грн (витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 11.10.2017).
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 33а, Шевченківський р-н (кадастровий
номер 6310136300:14:005:0109). 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: 0,0562 га. Місце
розташування земельної ділянки: просп. Людвіга Свободи, 33а, Шевченківський
р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для обслуговування нежитлової будівлі літ. «АА-1» (магазин). Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2 633 656,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 28.09.2017). 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.
 6. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Бекетова, 21, Індустріальний р-н (кадастровий номер
6310138200:03:027:0032). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)
760-70-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0117 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Бекетова, 21, Індустріальний р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «Ш-1» (магазин). Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
488 562,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 28.09.2017). 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Шевченка, 157, Київський р-н (кадастровий номер
6310136600:03:011:0006). 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: 0,4874 га. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Шевченка, 157, Київський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для завершення будівництва
об’єкта нерухомого майна нежитлової будівлі літ. «А» (автосалон). Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 17 769 239,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 04.10.2017). 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.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057) 700-03-27;
700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ДОНЕЦЬКА 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 55,9 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський
державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Горковчук М. М.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення холу площею
12,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1. 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:
31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Ревчук В. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина приміщень котельні площею 64,05 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Пушкіна, 47/37. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «НовоградВолинське вище професійне училище» (Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Пушкіна, 47/37). 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 «Теплодар 2».
 Об’єкт оцінки № 4: частина тваринницького приміщення площею
35,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н,
с. Липники, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (Київська обл., м. Бровари,

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, вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н (кадастровий номер
6310137200:01:006:0122). 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) 76070-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0130 га. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі літ. «А/18-1» (магазин). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 599 140,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 29.09.2017). 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. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н (кадастровий номер
6310137200:01:006:0017). 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: 0,0126 га. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Різдвяна, 33, Холодногірський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та об-
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вул. Гагаріна, 16). 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 Номерчук О. П.
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 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 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 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.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 24, 25, 26, 28, з № 30
до № 34 включно площею 189,2 м2 та частини приміщень спільного користування площею 56,8 м2, загальною площею 246,0 м2 другого поверху будинку
побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд,
80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Запорізьке обласне об’єднання
творчих інвалідів «Майстерня життя». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 9 до № 12
включно загальною площею 76,5 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький
р-н, м. Молочанськ, вул. Центральна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний
навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». Платник робіт з оцінки: ФОП Коваленко О. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини асфальтобетонного замощення площами 10,0 м2 та 12,0 м2 з торцевих боків корпусу № 2, літ. А-3, реєстровий
№ 02070849.2.АААККД959. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Гоголя, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Малоян А. А. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 231 загальною площею 17,3 м 2 п’ятого поверху будівлі (літ. А-5), реєстровий
№ 01038818.1.ААБЕЕ286. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ТОВ Багатопрофільна фірма «Експрес,
ЛТД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 115 (площею 46,1 м2)
та частина нежитлового приміщення № 116 (площею 6,9 м2), загальною площею 53,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього –
0,4087 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 75. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування
адміністративної будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – відсутній.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 5 366 394,48 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Балансоутримувач майна:
Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Термоімпульс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 219 площею 14,1 м2,
частина приміщення № 220 площею 1,0 м2 п’ятого поверху та частина даху
площею 130,0 м2, загальною площею 145,1 м2 адміністративної будівлі
(літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 51 загальною площею
217,1 м2 другого поверху триповерхової цегляної будівлі інженерного корпусу (літ. Д-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Фірма «Дінас». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 24 загальною площею 218,5 м2 першого поверху триповерхової цегляної будівлі інженерного
корпусу (літ. Д-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Платник робіт з оцінки: ФОП Німовець Р. І. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 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 (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
10) до 15.00 10.11.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 16.11.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – корпус
№ 71, у складі: недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад,
літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля,
літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1, разом із земельною ділянкою (ка-
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дастровий номер земельної ділянки 2321510100:14:002:0019, розмір земельної
ділянки – 1,2613 га). Зберігач: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська
(стара назва – Червоноармійська), 7б. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
1,2613 га. Кадастровий номер земельної ділянки 2321510100:14:002:0019. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю (так, ні): ні. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76),
відділ оцінки (061) 226-07-50- (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку земель». Оцінювачі, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна
(звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок), повинні мати відповідну
кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», Законом України «Про оцінку земель».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 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 (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
10) до 15.00 10.11.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 16.11.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
І. Об’єкт приватизації.
 1. Назва об’єкта оцінки: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, що перебуває на балансі господарського підрозділу господарського управління ІваноФранківської ОДА, за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31.
Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком – автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502,
реєстраційний номер 7473 ІВА, рік випуску – 1992. Балансова залишкова вартість
основних засобів – 0. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні):
ні. Дата оцінки: 31.10.2017.
ІІ. Об’єкти оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 38,83 м2
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
українського державного НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ».
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 25,2 м2
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі РВ ФДМУ по Київській області від нестачі державного майна, виявлені за результатами
інвентаризації станом на 31.07.2017, а саме: 1) сканер Fujitgu Fi-5220, 2007 р.
випуску; 2) комп’ютер – ноутбук ASUS A2500H, 2004 р. випуску; 3) принтер Canon1120, 2005 р. випуску; 4) вогнегасники ВВК 1.4 – 5 од., 2012 р. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ ФДМУ по Київській області Мета проведення
оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі в особі РВ ФДМУ по Київській
області за результатами інвентаризації станом на 31.07.2017, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України. Телефон замовника конкурсу (044)
200-25-36. Електронна адреса замовника конкурсу: kyiv_region@spfu.gov.ua. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.

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).
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 № 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 та підписання звіту про оцінку майна (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); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента 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).
Подібними послугами є послуги з визначення розміру збитків, які могли бути
завдані власникам щодо знищення, розкрадання, нестачі, псування, зокрема обладнання, визначення вартості обладнання, а саме комп’ютерної техніки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 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. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 16.11.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

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 приміщення загальною площею
85,8 м2, а саме: приміщення на дев’ятому поверсі площею 13,3 м2 та частина
даху площею 72,5 м2 у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 1. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Червоноград. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В.
Стуса, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
№ 57 за № 57 (3-5) загальною площею 26,5 м2 на другому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПП «Експозем».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове підвальне приміщення
загальною площею 34,2 м2 у підвалі 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 продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Львівобленерго».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
101,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Копистинського, 10. Балансоутримувач: ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗ України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Копистинського, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «АК Сервіс».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
95,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Чорновола, 8. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Чорновола, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Кіокушинкай карате «Галичина».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гаража загальною площею 206,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Балансоутримувач: ЛФДУ «Держгрунтохорона». 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., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Палюшок Олег Васильович.
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
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих 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.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої мийки загальною
площею 356,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Гамалія, 25. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «СУМИ-АГРО».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею
41,0 м2 (балансоутримувач – Головне управління Держгеокадастру у Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Лебединська, 9. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ДП «Центр
державного земельного кадастру».
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 3. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 3,7 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Власенко Ю. Ф.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею
18,6 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Супруна, 11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Сервус Суми».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,3 м2
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Миру, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Кулібаба І. О.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуля) площею 4,0 м2 (балансоутримувач – Охтирський коледж
Сумського національного аграрного університету). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Стешенко В. О.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська,
19а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 6,0 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Горького, 250. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Козлова В. А.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира
Колесника, 20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ
«Укртелеком». Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
об’єкт, частина якого планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
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.
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».
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.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1,
телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 15 листопада 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 09 листопада 2017 року
(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 службові приміщення та ґанок загальною площею
59,77 м2 будівлі (реєстровий № 08592322.1.ШТНШГА058) контрольнопропускного пункту УМВС, що перебуває на балансі УМВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 4. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ДП МВС України
«Інформ – Ресурси». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Об’єкт: частина даху площею 4,5 м2 будівлі Центру обробки та перевезення пошти, 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: ТОВ «Інтертелеком». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 3. Об’єкт: частина вентиляторної загальною площею 6,0 м2 у будівлі
Центру обробки та перевезення пошти, 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: ТОВ «Інтертелеком». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.10.2017.
 4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення на дев’ятому поверсі загальною площею 16,0 м2 та частина даху площею 5,0 м2 у будівлі гуртожитку
№ 6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «лайфселл». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 5. Об’єкт: державне майно, яке розташоване в межах земель Привільської сільської ради Каланчацького району Херсонської області та обліковується
на балансі ДП «Укрриба», а саме: гідротехнічні споруди ставка № 4 (інв. № 4012)
загальною площею 117 га: контурна та дві роздільні дамби, майданчик для відвантаження кормів для риб, залізобетонний рибообловлювач, один водонапуск, один
водовипуск; гідротехнічні споруди ставка № 6 (інв. № 4006) загальною площею
104,2 га: роздільна дамба, майданчик для відвантаження кормів для риб, залізобетонний рибообловлювач, один водонапуск, один водовипуск; електромережа
зовнішня (інв. № 4131); будинок насосної станції (інв. № 4202): всмоктувальний
трубопровід (чотири трубопроводи діаметром кожний 400 мм), металеві засувки – 4
шт., напірний трубопровід (чотири труби діаметром 400 мм); електромережа насосної станції (інв. № 4204). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ТОВ «Аквабіоресурс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 6. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 36,91 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська/Літейна,

2/1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ПАТ КБ «Приватбанк». 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 не більше ніж: для об’єктів
нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо – 2,4 тис. грн; для
гідротехнічних споруд – 9,4 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 загальною площею 35,4 м2
(у т. ч. площа загального користування – 16,9 м2) на першому поверсі будинку
для органів управління. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської
служби України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 83а, м. Дунаївці, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька територіальна
організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 14,9 м2 у суспільнопобутовому блоці. Балансоутримувач – Вище професійне училище № 4 м. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Колесникова Олена Анатоліївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: паливний склад площею 49,8 м2 у будівлі
гаража. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 49, 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 – ФОП
Жмурко Анатолій Петрович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення майстерні загальною площею
176,6 м2 на другому поверсі будівлі виробничо-побутового корпусу. Балансоутримувач – Хмельницький професійний ліцей електроніки. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Тернопільська, 40/1, 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 «Р.М.П.-Сервіс». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Слободяник Валерій Васильович. Дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. И-1 площею 53,2 м2 та
буфету № 3 літ. И-1 площею 42,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Соломка Олександр Іванович. Дата оцінки: 31.10.2017.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної
будівлі площею 45,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна, 30,
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Управління
виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Черкаській області.
Дата оцінки: 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі одинадцятиповерхової адмінбудівлі загальною площею 47,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт
з оцінки: ФОП Чабаненко Юлія Анатоліївна. Дата оцінки: 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністративної
будівлі площею 90,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ювілейна, 30,
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Дата оцінки:
31.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 145,21 м2, гаража
площею 24,0 м2, загальною площею 169,21 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває
в оперативному управлінні Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 76. Платник робіт з оцінки:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Смілянського району. 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: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Придніпровський РВ в
м. Черкаси УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грибоєдова, 61, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Рогуляк Вадим
Вадимович. Дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової адмінбудівлі площею 113,59 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Миру, 2. Платник робіт з оцінки: Жашківське
підприємство теплових мереж. Дата оцінки: 31.10.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статутному капіталі СТОВ «Канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39. Дата оцінки: 31.10.2017. Розмір статутного капіталу: 470 тис. грн. Необоротні активи: 12 од. основних засобів
(будівлі, споруди). Враховуючи, що об’єкт приватизації пропонується до продажу
з 2009 року, оцінювався вже 4 рази, підприємство тривалий час не здійснює господарську діяльність, стан нерухомого майна незадовільний, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують
10 800,00 грн.
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 – 21 листопада 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 27 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом
викупу орендарем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м2
(у підвалі – 90,2 м2, на першому поверсі – 144,9 м2), що перебувають на балансі ДП «Укркомунобслуговування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01025,
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, літ. Б. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Конкурс відбудеться 13 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 07 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 13 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.

до відома
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
незалежною оцінмета використання
площа,м2
ливий строк оренди
кою без ПДВ, грн
1 Генеральна прокуратура 00034051, Генеральна прокуратура України, 01011, м. Київ, вул. Різниць- Частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Різницька, буд.13/15
1,5
47 622,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата для обслуговування зарплатно-карткового проУкраїни
ка, буд. 13/15, тел. 200-79-77
щення першого поверху
екту працівників Генеральної прокуратури України
2 Генеральна прокуратура 00034051, Генеральна прокуратура України, 01011, м. Київ, вул. Різниць- Частина нежитлового примі–
м. Київ, вул. Різницька, буд.13/15
1,5
47 622,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата для обслуговування зарплатно-карткового проУкраїни
ка, буд. 13/15, тел. 200-79-77
щення першого поверху
екту працівників Генеральної прокуратури України
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Різницька, буд.13/15, Генеральна прокуратура України, тел. (044) 200-79-77. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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