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ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2 є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за
актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.11.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 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 3-х
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734. Адреса зберігача:
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), 1995
року побудови. Будівля розташована в периферійній частині міста, практично на
виїзді з міста, в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення: 03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн, ПДВ – 53 485,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 320 910,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 209,10 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 32 091,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.11.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання: 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн. ПДВ –
23 746,20 грн. Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
142 477,20 грн, у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної
ділянки – 81 560,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати
земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 247,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.11.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.11.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса об’єкта: юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Відомості про об’єкт: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватор
млинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884). До складу об’єкта приватизації входять:
об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д; огорожа № 1 – 9;
мостіння – І; машини та обладнання – 11 од., транспортні засоби: автомобіль МАЗ
437041-261, державний номер АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53, знятий з обліку держреєстрації, стан – непридатний; інструменти, прилади, інвентар – 2 од.; інші основні
засоби – 10 од.; інші НМА – 287 од. Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро,
вул. Академіка Белелюбського (раніше – Червонозаводська). З 2013 року підприємство не працює. Заборгованість підприємства за позиковими коштами – 526,0
тис. грн, заборгованість за податками у сумі 201,0 тис. грн, заборгованість із заробітної плати та соціального страхування у сумі 19,0 тис. грн, інша поточна заборгованість у сумі 59,0 тис. грн. Структурна власного капіталу станом на 31.05.2017:
додатковий капітал – 1 045 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокриті збитки) –
713 тис. грн. Дебіторська заборгованість становить11,0 тис. грн.
Кількість та склад робочих місць: станом на 31.05.2017 співробітників на підприємстві – 1 особа – директор підприємства.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 012 597,00 грн, ПДВ – 602 519,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 615 116,40 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому
числі кредиторської та дебіторської заборгованості) приватизованого підприємства, здійснює необхідні заходи щодо припинення державного підприємства як
юридичної особи; покупець зобов’язаний здійснити заходи щодо створення на
підприємстві не менше 3 робочих місць; забезпечити безпечні умови праці; покупцю в процесі експлуатації об’єкта необхідно здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним законодавством
України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки покупець вирішує
самостійно в установленому чинним законодавством України порядку; подальше
відчуження об’єкта можливе за погодженням органу приватизації та діє в період
чинності умов договору купівлі-продажу.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває в постійному користуванні підприємства, кадастровий
номер 1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування інженернолабораторного корпусу).
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 361 511,64 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку
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аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1, площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля, літ.
А-1, з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а, загальною площею 291,9 м2. Будівля
придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у робочому стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною;
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке
входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у
разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р №37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі, літ. А-1, площею 291,9 м2 (будівля
магазину № 15), розташованої за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.com.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,
вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля складу,
літ. А-1, з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт використовується за первісним призначенням,
перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в несправному
стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 96 812,00 грн, ПДВ – 19 362,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 174,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 11 617,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від
початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі, літ. А-1, з підвалом літ. А
п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, розташованої за адресою: 50031,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
20 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
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належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ.
С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок
теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ.
531,9 м2, навіс літ. СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ.
сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація
зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби,
господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2 (1972 року), сходи літ. с, с1,
с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною
площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 року), навіс літ. СЇІV -1 (1976 року), склад
літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ.
СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972 року), № III – мостіння, внутрішньодворові
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 526 848,00 грн, ПДВ – 905 369,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 432 217,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; право користування,
купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 543 221,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 1, П-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2;
висота будівлі – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний.
Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт приватизації розташований
на окраїні міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 579 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 694 800,00 грн, ПДВ –
115 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання
акта передачі державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24.11.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20.11.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарна біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245). Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 031,9 м2; висота будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни цегляні, перегородки цегляні оштукатурені, перекриття залізобетонні, стальна ферма,
підлога – бетон. Інженерне встаткування – електроосвітлення, вода, каналізація,
опалення. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний. Об’єкт приватизації розташований на окраїні міста, в зоні промислової
забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня
2016 року, термін дії – до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 425 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 510 000,00 грн; ПДВ –
85 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: з моменту закінчення терміну дії договору оренди
№ 6348/2016 від 31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; до нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації
об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24.11.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20.11.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 186,8 м2.
Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля була
побудована як споруда торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід до
приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи:
фундамент і цоколь – стрічковий цегляний; стіни – металеві листи, частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне
фарбування; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації –
електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: дві групи вбудованих нежитлових приміщень (№ 15 та
№ 16). Приміщення № 15 складається з чотирьох суміжних приміщень, приміщення
№ 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід з бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки минулого століття.
За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка,
цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації – електропостачання,
опалення відключено. Загальний і технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний. Відповідно до договору оренди № 1256 від 04.11.2011 об’єкт
перебував в оренді. Строк дії договору оренди – до 03.09.2017. Згідно з рішенням
господарського суду м. Києва від 27.02.2017 у справі № 910/279/17 договір оренди
розірваний, вживаються заходи щодо повернення майна.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн, ПДВ: 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
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Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154 247,88 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 24 листопада 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності –
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Лиманський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55д.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих
технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в Лиманському
районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2,
у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943 м2, до якого входять
дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці
механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з
підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з
підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н,
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці площею 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище на підприємстві відсутні.
Статутний капітал становить 1 500,00 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.09.2017: дебіторська – 2,2 тис. грн, кредиторська – 5 806,8 тис. грн, у т. ч. наявна прострочена заборгованість із заробітної
плати, зі страхування, за розрахунками перед бюджетом та з інших зобов’язань;
збитки за 9 місяців 2017 року – 463,0 тис. грн.

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

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лазні,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250 м від дороги загального користування, на території колишньої тваринницької ферми, поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку з незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу,
або таке, що потребує монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, по
межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок). ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість гривень
40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу
України протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта
незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства, після набуття права власності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 315,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –

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

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності – лазні
Назва об’єкта: лазня.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44.
Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідоване).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні площею 66,3 м2, 1967
року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44. Фундамент – бутовий камінь, перекриття – з/б плити; підлога бетонна;
інженерні комунікації відсутні. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0765 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320687204:04:001:0176. Цільове призначення

№ 86 (1106)

Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи), кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,0 грн.
ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець
самостійно визначає подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць
у кількості 10 одиниць.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Протягом 6 місяців після підписання акта приймання-передачі:
здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку;
здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси.
3.5. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта
приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на
30.09.2017 у сумі 5 806,8 тис. грн, у т. ч. простроченої заборгованості із заробітної
плати, зі страхування, перед бюджетом та за іншими зобов’язаннями та погашення
кредиторської заборгованості, яка буде визначена за період з 01.10.2017 на дату
підписання акта приймання-передачі.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з
регіональним відділенням.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно
з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
Українською універсальною біржею 24 листопада 2017 року, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (65012, м. Одеса, вул. Ясна,
12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109,
тел. 731-50-36.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погребом загальною площею 126,5 м2 (разом із земельною ділянкою),
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2, ІV групи капітальності з підсобною спорудою підвалу (погреба) площею 30,7 м2, ІІ групи
капітальності. Об’єкт тривалий час корисно не використовувався, має обмежені
функціональні експлуатаційні можливості.
Місцеположення: периферія, другорядна вулиця, на межі виробничої та
житлової зон населеного пункту, в оточенні одно- і двоповерхової житлової та
громадської забудови, виробничих об’єктів, задовільний транспортний та пішохідний доступ в межах населеного пункту. Місце розташування поруч з двоповерховими квартирними житловими будинками, доступ до необхідних інженерних
мереж та комунікацій, як то централізовані електропостачання, водопостачання,
газопостачання, сприяють певній інвестиційній привабливості даного об’єкта
нерухомості.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 351,0 м2,
у т. ч. під будівлями – 163,0 м2; під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2.
Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки, державної власності з кадастровим номером 5924755800:02:001:1014 за цільовим призначенням «для роздрібної торгівлі та комерційних послуг».
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування
ПДВ – 49 110,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 11 510,00 грн, ціна об’єкта –
37 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 58 932,00 грн, у т. ч. ПДВ – 9 822,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 893,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 17 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 21.11.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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 заяв 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 06 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн (двісті
двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.), у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.),
ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, –
22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80 грн
(двісті шістдесят вісім тисяч сто дві гривні 80 копійок). ПДВ – 44 683,80 грн
(сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту

підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її цільового
призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 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.

земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови – 03.15. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 100,00 грн, ПДВ – 2 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 15 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівліпродажу строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності
протягом 3 (трьох) років; питання користування земельною ділянкою покупець
об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
ціни продажу; здійснити реєстрацію права власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки
покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають
об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких
зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його

право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному
посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо
такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 1 572,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.

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.
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Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 24 листопада 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38
(044) 337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні-магазину
Назва об’єкта: їдальня-магазин.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2, 1987 року побудови, розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити; підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід,
водопровід. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га., кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 900,00 грн, ПДВ – 12 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 76 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівліпродажу строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
здійснити реєстрацію права власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 668,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області,
код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 24 листопада 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38
(044) 337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 листопада 2017
року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
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 в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1 – земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11, за адресою:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка,
1в. Балансоутримувач відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони ті іншого
призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.07.2017
№ 1201 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Об’єкт № 2 – земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної площею 10,1 м2 (літ. А),
під’їзна та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею
4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок
площею 4,5 м2 (літ. аб2), за адресою: 11055, Житомирська обл., Олевський р-н,
с.Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Балансоутримувач відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га, категорія
земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.08.2017
№ 1354 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); 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.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 30 листопада 2017 року
до 18.00.
Конкурс буде проведено 08 грудня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою щодо поділу земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою державної власності (розроблення технічної документації з метою поділу земельної ділянки, визначивши розмір земельної ділянки, необхідний для
обслуговування будівель відповідно до встановлених будівельних норм, погодження
меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; закріплення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, внесення
відомостей про земельну ділянку до Автоматизованої системи ведення земельного
кадастру та проведення робіт з реєстрації земельних ділянок у державному земельному кадастрі, присвоєння у встановленому порядку кадастрових номерів земельних
ділянок, утворених після поділу, у т. ч. перевірка файлу обміну даними про результати
робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); підготовка інших
матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка (кадастровий № 2122786800:11:101:0021) площею 4,5241 га, на якій розташована
група інвентарних об’єктів, у складі: блок склад літ. В площею 100,4 м2, корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1 119,5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин
літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2 за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11, що перебувають на
балансі Мукачівського міжрайонного управління водного господарства.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.10.2017
№ 1531, наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області від 23.10.2017 № 00475.
Площа земельної ділянки становить 4,5241 га.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).
Форма власності: державна власність.
Умови конкурсу.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння
кадастрового номера земельним ділянкам.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Закарпатській 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану
вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою, 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); 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 (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсну документацію слід подавати до служби діловодства РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб.
314) до 15.45 10.11.2017.
Конкурс відбудеться о 10.00 20.11.2017 в РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303.Телефон
для довідок 61-38-83.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації для присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – окреме
індивідуально визначене майно – будівля складу ЦО № 1 загальною площею
944,8 м2 та будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1 282,3 м2 за адресою:
вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська обл.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,97 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.09.2017
№ 1491 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», рішення Скалатської міської ради Підволочиського району
Тернопільської області від 17.10.2017 № 841 «Про надання дозволу Регіональному
відділенню ФДМУ по Тернопільській області на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення у постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею
0,9700 га – для обслуговування окремого індивідуально визначеного майна – будівлі складу ЦО № 1 та будівлі складу ЦО № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88,
м. Скалат в межах населеного пункту», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу
України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу.
На участь в конкурсі конкурсна документація подається претендентами до РВ
ФДМУ по Тернопільській 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 в 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 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); 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 сектору документального забезпечення
та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській (кімн. 604).
Останній день подання конкурсної документації – 22 листопада 2017 року
до 17.00.
Конкурс відбудеться 30 листопада 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (телефон
для довідок 8 (0352) 25-04-87).
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство фінансів
02311796, Управління фінансів Турійської РДА, 44800, Волинська обл.,
Частина адміністративно- 02311796.1. АААДЕВ617 44800, Волинська обл., смт Ту22,6
84 518,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісного приУкраїни
смт Турійськ, вул. Луцька, 23, тел. (03363) 2-14-71
го приміщення (літ. А-3)
рійськ, вул. Луцька, 23
міщення
2 Міністерство внутрішніх 08592112, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області, Частина гаража літ. (Б-1)
–
43008, Волинська обл.,
60,4;
420 337,00
2 роки 364 дні
Виробництво та постачання
справ України
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, тел. (0332) 74-21-01
та теплові мережі
м. Луцьк, вул. Загородня, 5а
338,0 м
теплової енергії
3 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ, вул.Тургенєв- Гідротехнічні споруди
25592421.15.ААЕЖАГ685 Волинська обл., Луцький р-н, на
–
286 000,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарської
ного господарства України ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
ставу Садів
території Садівської сільської ради
діяльності
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
Майданчик (територія
37197165.6.ЯНЖПВЛ205 Київська обл., 11-й км Автошляху м. Чорно125 000,00
18 068 100,00
49 років
Розміщення фотоелектричної сонячної
колишнього ПУСО)
биль – КДП «Дитятки»
електростанції потужністю до 8 мВт
Гідротехнічні споруди ставка 25592421.31.ААЕЖАД150 Київська обл., Обухівський р-н, у межах Крас–
481 310,00
2 роки 11 місяців Риборозведення
«Красне-1» (інв. № 467)
ненської Першої сільської ради
Нерухоме майно
38488780.3.ВССЧГН023 Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібовка
745,05
1 796 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення оздоровчого закладу для
дітей та молоді
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державне агентство України з
37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», Київська обл.,
управління зоною відчуження
м.Чорнобиль, вул. Радянська, 70, тел. (4593) 5-16-32
2 Державне агентство рибного госпо- 25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 82а,
дарства України
тел. (044) 486-07-91
3 Міністерство регіонального роз38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерновитку, будівництва та житловотехнічних розвідувань для будівництва», 01133, м. Київ, бульв. Лесі
комунального господарства України Українки, 26, тел. (044) 285-63-11
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».

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 пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструктури 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галиць- Частина вбудованого нежитлового приміщення на третьому поІнформація відсутня
м. Львів, вул. Лю10,0
262 100,00
1 (один) рік
Розміщення торговельних об’єктів з
України
кого», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
версі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал
бінська, 168
станом на 31.07.2017
продажу ювелірних виробів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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)

1 листопада 2017 року

найменування

реєстровий номер майна

№ 86 (1106)

5
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Суми, вул. Герасима Кон6,0
20 400,00
2 роки 364 дні
дратьєва, 160
станом на 31.08.2017
26270240.1.РЕОЛТР006 Сумська обл., м. Охтирка,
228,4
6 281,00
2 роки 364 дні
вул. Київська, 6
00483004.5.РШОБМГ006 м. Суми, вул. Гамалія, 25
356,0
236 272,00
2 роки 364 дні

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання

04718013, Сумський національний аграрний університет, 40021, м. Суми,
Частини нежитлових
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
вул. Герасима Кондратьєва, 160, тел. (0542) 70-10-55
приміщень
продовольчі товари (кавові автомати)
2 Державна судова адміністрація України
26270240, Територіальне управління судової адміністрації України в Сумській Нежитлові приРозміщення офіса
області, 40002, м. Суми, вул. Перемоги, 4, тел. (0542) 62-46-43
міщення
3 Державна служба України з питань безпечності 00489004, Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика», 40021,
Будівля колишньої
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслухарчових продуктів та захисту споживачів
м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 77-00-60
мийки
говування та ремонт сільськогосподарської техніки
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський по- Нерухоме майно – відгороджена частина холу на
м. Київ, вул. Бор9,0
128 300,00
2 роки 11 місяців 4,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів;
і науки України
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп.
першому поверсі гуртожитку № 20
щагівська, 144
станом на 30.06.2017
4,0 м2 – надання послуг з ксерокопіювання та друку документів;
Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82
1,0 м2 – торгівля побутовими товарами
2 Державне управління 05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 4-му 05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Пе19,2
318 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
справами
просп. Перемоги, 50, тел. (044) 454-82-42, факс (044) 288-05-17
поверсі редакційно-видавничого корпусу, літ. «А»
ремоги, 50
станом на 31.08.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 у холі на 1-му
поверсі будівлі навчального корпусу № 7, що перебуває на балансі Київського
національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37к.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна
на 30.06.2017 становить 286 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти
і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2017 року становить
973,37 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов
договору оренди; строк оренди – 1 (один) рік; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПОЛТАВСЬКА область
За пропозицією конкурсної комісії на право оренди державного нерухомого
майна від 18.10.2017 прийнято рішення щодо скасування конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – виробничого будинку, літ. А-5 (будівля КПО)
площею 1 981,2 м2 за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22, м. Полтава, що
обліковується на балансі Концерну «Військторгсервіс», опублікованого в газеті «Відомості приватизації» від 11.10.2017 № 80 (1100), у зв’язку з укладенням договору
оренди з Громадською організацією «Захисту інвалідів та підтримки дітей сиріт».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Полтавській області інформацію про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, що перебуває
на балансі Концерну «Військторгсервіс», загальною площею 2 198,8 м2, а саме: адміністративна будівля, літ. А-1, площею 447,0 м2; склад № 1, літ. Б-1, площею 412,5 м2;
склад, літ. В-1, площею 133,6 м2; склад з підвалом, літ. В 4-1, площею 365,0 м2; склад,
літ. Ж-1, площею 103,9 м2; гараж на 4 бокси, літ. З-1, З-II, площею 570,2 м2; склад,
літ. З’-1. З’’-1, площею 166,6 м2 за адресою: вул. Гребінки, 26 а, опубліковану в газеті
«Відомості приватизації» від 23.10.2017 № 83 (1103), скасовано.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 18.10.2017
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, а
саме: частини нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на третьому поверсі нежитлової будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів»
імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору оренди з ФОП Назарук Христиною Іванівною.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Управління СБУ в Чернігівській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна
 Назва об’єкта: частина коридору 1-го поверху головної будівлі Управління загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. № 28.

Орган управління: Служба безпеки України.
Балансоутримувач: Управління СБУ в Чернігівській області.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 10.05.2017,
становить 8 550,00 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1846 за базовий
місяць – вересень 2017р. становить 299,54 грн без ПДВ (2,0 м2 – для розміщення банкомата, 40 %).
Мета використання об’єкта оренди: розміщення банкомата.
Основні умови проведення конкурсу: 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; орендоване майно приватизації (викупу)
орендарем або третіми особами не підлягає; 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 балансоутримувача, на суму, не меншу ніж його вартість, визначена
за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача 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 балансоутримувачем змін та
доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; 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.
Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно
до вимог чинного законодавства.
Переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди зобов’язаний
протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення
ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією
буде визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241,
крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі на право оренди».
Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам
конкурсу, приймаються до 10.00 30.11.2017.
Розкриття пропозицій конкурсу вiдбудеться через місяць пiсля
опублiкування цієї iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» – 30.11.2017
об 11.00 за адресою: 14000, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 28, в малому залі
Управління.
Додаткова інформація за тел.: (0462) 65-54-73, (068) 248-34-32, (067) 460-82-97.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно,
а саме: частина нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною площею
2 761,6 м2 будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що
обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство завод «Арсенал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Московська, 8. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua Види економічної діяльності (коди КВЕД)
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, од.: 53 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: –. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 169,4 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
вул. Медична, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Кобець Є. А.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,8 м2.
Балансоутримувач: Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Кармелюка, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Перін Ю. М.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,2 м2.
Балансоутримувач: Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. Південний, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Перін Ю. М.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 49,3 м2.
Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Релігійна громада Християн Віри Повного Євангелія «Еммануїл» у м. Дніпропетровську. Дата оцінки – 19.10.2017.
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режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «МЕЛЕТІЯ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 5 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 09 листопада 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 15 листопада 2017 року
о 14.00.

 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,6 м2. Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медикосоціальних проблем інвалідності МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пров. Макаревського,
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Ікона Божої Матері «Відрада та втішення» Парафії Дніпропетровської єпархії Української православної церкви в м. Дніпропетровську. Дата оцінки – 23.10.2017.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,1 м2
та частина даху площею 11,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний
технічний університет. Адреса: м. Кам’янске, вул. Матросова, 70. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки – 19.09.2017.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 239,48 м2
(корисна площа – 238,4 м2, ґанок площею 1,08 м2). Балансоутримувач:
Дніпровський Політехнічний коледж. Адреса: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи,
32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Кібіцький В. Г.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 98,883 м2 (у
т. ч. 22,983 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «НВО
«Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – СП ПрАТ «Софрахім».
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,0 м2.
Балансоутримувач: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут» НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної

плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Благодійна
організація «Фонд розвитку безпеки дорожнього руху».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 278,08 м2
(у т. ч. площа загального користування – 25,28 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Громадська організація «Центр
психології балансу та рівноваги «Твоє життя».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 100,67 м2
(у т. ч. площа загального користування – 9,15 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Будівельно-монтажний трест
«Дніпро-Інвест-Буд».
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 800,0 м2.
Балансоутримувач: 19 окремий мостовий загін ДССТ. Адреса: м. Дніпро, Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Дніпропетровський автоцентр «МАЗ».
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 293,03 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Молодіжний центр
Дніпропетровщини.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
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оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Варфоломієв О. В.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 7,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гавриленко О. М.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 150,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ НВП «Хемел».
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 165,0 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 15,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013».
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,98 м2
(у т. ч. площа загального користування – 24,38 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бутиріна Л. Б.
 19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 57,12 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Єдуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Вітаю».
 20. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Єдуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПП «Вітаю».
 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 43,3 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпро, вул. Байкальська, 11а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Северіна Л. Ф.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та
архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до
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Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 16.11.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – очисні споруди з
інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 м2 (літ. А), відстійник залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2 (літ. В),
розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г), приймальна камера площею 1,5 м2 (літ.
Д), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1),
залізобетонний лоток 10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чавунна 1 200 пог.
м) (літ. З). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Баранівський р-н,
Баранівське Державне лісомисливське господарство, Довбиське лісництво, квартал
№ 61. Балансоутримувач: ПрАТ «Мар’янівський склозавод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації на
аукціоні. Кількість об’єктів: об’єкти нерухомого майна 10 од., у т. ч.: 1 будівля, 8 споруд, 1 інженерна мережа. Балансова (залишкова) вартість: 168,121 тис. грн станом на
31.12.2016. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
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 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 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 (0412) 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 2 площею 21,0 м2
першого поверху триповерхового адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича, 10. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укрпошта»
(тел. (098) 496-64-60). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Топтей
Й. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 3 площею 16,0 м2
першого поверху двоповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ.
А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Нижній Студений, вул. Без назви, буд. б/н. Найменування балансоутримувача: Закарпатська
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
яке реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укрпошта» (тел.: (0312) 67-28-03,
67-26-25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 3, 4, 6 загальною
площею 18,53 м2 одноповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ.
А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Річка, вул. Без
назви, буд. 224. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укрпошта» (тел. (0312) 67-28-03, 67-26-25).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення вестибуля
(поз. 1) площею 6,05 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Духновича, 17. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному
управлінні (користуванні) Хустської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03142) 4-32-20). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина ґанку площею 12,85 м2 адмінбудівлі Мукачівської ОДПІ літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Горького, 21а. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба
України та в оперативному управлінні (користуванні) Мукачівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел.
(03131) 2-31-12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
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РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 40) площею 13,6 м2
на п’ятому поверсі навчально-лабораторного корпусу (літ. АА’). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Олеоленко Л. О. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на
30.12.2011. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який
орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 32703031). Місце
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці
Ференца ІІ, 245. Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Берегівський кар’єр» (тел.
(066) 868-51-94). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-3883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 08.11 – добування декоративного та будівельного
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком станом на 30.06.2017:
183 од. основних засобів, в тому числі: будівлі і споруди – 34 од., транспортні засоби – 21 од. (у т. ч. тепловоз – 1 од.), автодорога по території підприємства – 1 од.,
під’їзна залізнична вітка до ст. Боржава – 1 од., обладнання та устаткування – 126
од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – зареєстрований (пайовий) капітал – 10 000,00 тис. грн, додатковий капітал – 5 942,00
тис. грн. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2017 – 6
048,00 тис. грн. Розмір земельної ділянки: загальна площа земель, на яких розташовані об’єкти та споруди, які підлягають приватизації, – 18,4548 га, у тому числі: під
виробничою базою – 15,3928 га, під під’їзною залізничною колією – 3,0620 га. Крім
зазначеного, в користуванні підприємства є земельна ділянка площею 1,9972 га під
кар’єром «Білі туфи», яка не підлягає приватизації. Місце розташування земельної
ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ,
245. Цільове призначення земельної ділянки: для виробничих потреб. Нормативногрошова оцінка земельної ділянки площею 18,4548 га: 12 490 208,64 грн станом на
25.05.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на
об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); 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 (додатки 2, 4).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у
повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки
в майні господарських товариств (крім акціонерного товариства), зокрема тих, що
належать до гірничодобувної промисловості.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – перший поверх
адмінбудівлі літ. А’ загальною площею 195,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11. Найменування
балансоутримувача: Мукачівське міжрайонне управління водного господарства. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком станом на 30.09.2017: основних
засобів – 1. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.2017 –
17,297 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках

до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); 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 (додатки 2, 4).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 46,8 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі АСБ, А-3. Місце
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Київська набережна,18.
Найменування балансоутримувача: Філія «Закарпатська регіональна дирекція»
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (тел. (0312) 61-62-72).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Плавайко О. М. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 825,42 грн/м2 станом на 21.01.2017. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху спортзалу літ. В площею 130,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп,
вул. Берег, 146. Найменування балансоутримувача: 18 окремий мостовий загін 1
об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту (військова частина
Т0300). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: до об’єкта № 1: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування; до об’єкта № 2: інженерні споруди, передавальні пристрої та
конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Приміщення загальною площею 125,6 м2 на другому поверсі будівлі
адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Запланована дата оцінки: 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 – Приватне сільськогосподарське підприємство «Оскар».
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’єкта 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 Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу (літ. А) загальною площею 339,0 м2; будівля складу (літ. Б) загальною площею
333,1 м2; вбиральня (літ. В); огорожа; ворота; вимощення разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського това-
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риства): 78100, Івано-Франківська обл., м. Городенка, вул. Братів Окуневських,
27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною
ділянкою. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – одноповерхові цегляні будівлі складів площею
339,0 м2 та 333,1 м2, рік побудови – 1970; цегляна вбиральня; цегляна огорожа;
бетонно-асфальтне вимощення. Балансова залишкова вартість основних засобів – 764 178,00 грн (експертна оцінка для укладення договору оренди) станом на
31.01.2016. Розмір земельної ділянки (ділянок) – 0,2129 га. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Городенка, вул. Братів Окуневських, 27. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування складських приміщень.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 193 079,01 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.10.2017.
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 аукціону, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 7,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); 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 Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

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
67,9 м2 на сьомому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 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. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Центр
державного земельного кадастру».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 41, 43, 47,
48, 49, 55, 56, 57, 65 загальною площею 118,4 м2 на другому поверсі в двоповерховій будівлі навчально-виробничої майстерні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3.
Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. 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., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. Сагайдачного, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівська ювелірна фабрика».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 43,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Антоновича, 90. Балансоутримувач: ДП «Науководослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон». 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. Антоновича, 90. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Енерго-кабель» ТзОВ «Укренерго».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 58,5 м2 11-повер
хового спального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС
України «Перлина Прикарпаття». 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. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, 6, 71 загальною
площею 289,3 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Широка, 77а. Балансоутримувач: ДНЗ «Львівське вище професійне
училище інформаційно-комп’ютерних технологій». 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. Широка, 77а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Волосатов Ігор Федорович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2а площею 13,2 м2
та частина вестибуля площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита
Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
62,7 м2 у півпідвальному приміщенні гуртожитку № 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Мечнікова, 8б. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Мечнікова, 8б. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Михальчук Тарас Зеновійович.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 5 загальною
площею 21,4 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. І. Франка, 28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Жовківська Вікторія Ігорівна.
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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. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2а площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад
«Університет банківської справи». 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. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АБ «Експрес-Банк».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єктів приватизації
групи А разом із земельними ділянками
 1. Об’єкт приватизації групи А – нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля
(літ. А) загальною площею 524,3 м2; дизельна (літ. Г) загальною площею 20,1 м2;
гараж (літ. Д) загальною площею 65,0 м2; туалет (літ. В); огорожа та споруди разом
із земельною ділянкою за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий
Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації у Миколаївській області. Розмір земельної
ділянки: 0,0552 га. Землевпорядна документація в стадії виготовлення.
 2. Об’єкт приватизації групи А – адміністративна будівля загальною
площею 539,0 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Миколаївська
обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81. Балансоутримувач –
Головне управління статистики у Миколаївській області. Розмір земельної ділянки:
0,1589 га. Державний акт на право постійного користування від 29.09.2006. Кадастровий номер земельної ділянки 4821755100:03:005:0039. Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни об’єктів приватизації з метою продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
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».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організацій
но-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), 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 земельних ділянок за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
копії документів про наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах
з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями
у сфері оціночної діяльності; копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху площею
1,5 м2 адміністративного будинку з допоміжними будівлями та спорудами,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38,

відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Очеретюк Сергій
Миколайович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2017:
992,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення другого поверху (приміщення 1-22, 1-23) нежитлового приміщення банку загальною
площею 31,3 м2, що перебуває на балансі Заліщицької районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Українська, 60, смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 3 103,33 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площадки для розміщення контейнера
площею 12,2 м2 та одного антено-місця (частина зовнішньої площі цегляної
димової труби котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті
22,7 м від поверхні землі площею 6,41 м2 та частини поверхні димової труби,
до якої прикріплені сходинки, площею 3,3 м2 для спільного користування),
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 46, м. Чортків, Чортківський
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«ВФ Україна». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 29.09.2017:
1 994,50 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення складу загальною площею
61,1 м2 у будівлі під літ. «К», що перебуває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна,
30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Стен». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017:
6 415,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративно-господарської будівлі зі сходами-піднавісом, літ. «А», площею 87,3 м2, що перебуває на балансі
ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: Нотаріус Скібньовська Галина Михайлівна. Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017: 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення гаражів (літ. «Б») загальною площею забудови 39,4 м2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Ольжича, 5а, м. Заліщики, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., 48600. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Первісна
вартість об’єкта оцінки станом на 30.04.2017: 5 854,00 грн; залишкова: 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт для
об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єкта
№ 6 – 10 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів № 1,
2, 3, 4, 5, 6, яких не перевищує 2 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування; об’єктами подібними до об’єктів оцінки
№ 2, 5 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної,
торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта
оцінки № 3 – нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антеннофідерних пристроїв; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 4 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель комплексного використання
(складська, виробничо-складська та офісна нерухомість); об’єктами подібними до
об’єкта оцінки № 6 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості, гаражі.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
про замовниз/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нерухоме майно – три майданчики на покрівлі
01.09.17
Визначення
ТОВ «Лайф9-поверхової цегляної будівлі гуртожитку (літ. А-9)
вартості об’єкта селл»
загальною площею 39,0 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продопров. Електроінструментальний, 6а, що перевження договору
бувають на балансі Студмістечка НАУ ім. М. Є.
оренди
Жуковського «ХАІ», 23912896
2 Одноповерхова будівля котельні з підвалом заНа дату укла- Визначення
ТОВ «Авторай
гальною площею 152,4 м2 за адресою: м. Харків, дення договору вартості об’єкта Плюс»
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі
на проведення оренди з метою
Харківської філії Концерну «Військторгсервіс»,
незалежної передачі в оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
оцінки
3 2-поверхова будівля пральні (цех № 2) загальною На дату укла- Визначення
ТОВ «Авторай
площею 1 422,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пе- дення договору вартості об’єкта Плюс»
реможців, 6а, що перебуває на балансі Харківської на проведення оренди з метою
філії Концерну «Військторгсервіс», 33689922, тел.: незалежної передачі в оренду
(044) 243-39-36, 243-39-44
оцінки
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 1-му
На дату укла- Визначення
ФОП Паповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3
дення договору вартості об’єкта нов Є. Г.
загальною площею 13,7 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харків- незалежної передачі в оренду
ського національного університету радіоелектроніоцінки
ки, 02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13



1 листопада 2017 року

8
Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
про замовниз/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 30 на 1-му
На дату укла- Визначення
ФОП Паповерсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3 за- дення договору вартості об’єкта нов Є. Г.
гальною площею 20,1 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення оренди з метою
вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харків- незалежної передачі в оренду
ського національного університету радіоелектроніоцінки
ки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 1-му поНа дату укла- Визначення
ПОГ «Метмед
версі 4-поверхової будівлі виробничого корпусу
дення договору вартості об’єкта Сервіс»
загальною площею 46,3 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на банезалежної передачі в оренду
лансі ДЛ НДТІП, 14310589, тел. (057) 733-35-68
оцінки
7 Частина нежитлового приміщення модуля металево- На дату укла- Визначення
ПОГ «Метмед
го № 2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі цеху дення договору вартості об’єкта Сервіс»
загальною площею 111,0 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі незалежної передачі в оренду
ДП НДТІП, 14310589, тел. (057) 733-35-68
оцінки
8 Нежитлові приміщення – кімн. № XVI, 21, 21а, 22 На дату укла- Визначення
ФОП Бірюна 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку дення договору вартості об’єкта ков С. Б.
загальною площею 63,5 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
вул. Квітки-Основ’яненки, 3, що перебувають
незалежної передачі в оренду
на балансі Харківського державного авіаційного
оцінки
виробничого підприємства, 14308894, тел. (057)
700-34-39, 707-08-34
9 Частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у під- На дату укла- Визначення
ФОП Савченвалі 6-поверхової учбово-адміністративної будівлі дення договору вартості об’єкта ко Л. В.
загальною площею 8,69 м2 за адресою: м. Харків, на проведення оренди з метою
просп. Московський, 75, що перебуває на балансі незалежної передачі в оренду
Харківського регіонального інституту державного
оцінки
управління Національної академії державного
управління при Президентові України, 23322597,
тел. (057) 732-32-66
10 Частина нежитлового приміщення одноповерхового
02.11.17
Визначення
ПАТ КБ «Приадміністративного будинку (інв. № 10301001) загальвартості об’єкта ватБанк»
ною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Карла
з метою продоЛібкнехта, 44, що перебуває на балансі Чугуївського
вження договору
управління державного казначейства Головного
оренди
управління Державного казначейства України у Харківській області, 24134478, 8 (246) 2-23-65
11 Частина холу на першому поверсі 5-поверхового
30.09.17
Визначення
ПАТ КБ «Приучбово-лабораторного корпусу (інв. № 1100009,
вартості об’єкта ватБанк»
літ. «А-5») загальною площею 1,0 м2 за адресою:
з метою продом. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебуває на
вження договору
балансі Харківського інституту банківської справи
оренди
Університету банківської справи Національного
банку України (м. Київ), 34818722, тел. 333-99-96
12 Частина нежитлового приміщення на 1-му по28.09.17
Визначення
ФОП Нечиповерсі нежитлової будівлі загальною площею 2,0 м2
вартості об’єкта ренко С. О.
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 75,
з метою продощо перебуває на балансі Харківського регіональвження договору
ного інституту державного управління Національної
оренди
академії державного управління при Президентові
України, 23322597, тел. 732-96-85
13 Нежитлове приміщення № 87 (згідно з техпасНа дату, визна- Визначення вар- Харківський
портом – буфет) на 1-му поверсі 3-поверхового
чену орендо- тості об’єкта орен- державний
учбового корпусу, інв. № 81771, реєстровий
давцем
ди до 200,0 м2 для автотран№ 519, літ. «А-3», пам’ятка архітектури, загальною
погодження роз- спортний
2
площею 100,5 м за адресою: м. Харків, майдан
рахунку орендної коледж
плати (за заявою
Конституції, 28, що перебуває на балансі Харківвід сторонньої
ського державного автотранспортного коледжу,
організації)
02128365, тел. 731-28-72
14 Нежитлові приміщення – частина сходів на 3-му
На дату укла- Визначення
ФОП Чубукоповерсі 6-поверхового навчального корпусу,
дення договору вартості об’єкта ва В. В.
пам’ятка архітектури, загальною площею 7,0 м2
на проведення оренди з метою
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що пере- незалежної передачі в оренду
оцінки
бувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197, тел.:
(057) 702-10-16, 702-10-13
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно

досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017
№ 10-36-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 4,4 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 10,7 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,9 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 28,2 тис.
грн; необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1
га) – 12,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,6 тис. грн;
легкові транспортні засоби – 1,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 7, 4 тис. грн; земельна ділянка площею до 10 000,0 м2 (1 га) – 6,0 тис. грн; пакет акцій – 36,0 тис.
грн; спеціалізована техніка – 5,1 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації, тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоБалансоутри- Платник робіт Орієнтовна
Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
мувач
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове 185,4 м. Київ, Саперно-Слобідський
ДП «Укробо- ТОВ «Ларсен К» 31.10.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Е», будівля № 9 ронресурси»
2 Нежитлове
205,4 м. Київ, Саперно-Слобідський
ДП «Укробо- ПП «Кортеж»
31.10.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Е», будівля № 9 ронресурси»
3 Нежитлове
34,2 м. Київ, Саперно-Слобідський
ДП «Укробо- ПП «Кортеж»
31.10.17
приміщення
проїзд, 3, літ. «Щ», будівля № 6 ронресурси»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
м. Київ, просп.
ДП «НДІБВ»
ТОВ «ЮСЕРВІС» 31.10.17
приміщення
169,0 Валерія Лобановського, 51
2 Нежитлове
м. Київ, вул. Во- ДП «Центр охорони
ФОП Фурсов
31.10.17
8,9
приміщення
линська, 12
здоров’я тварин»
Д. В.
3 Нежитлове
м. Київ, вул. О. Те- ДП «УкрЦПСЗПС»
ГО «Батьки за
31.10.17
153,2
приміщення
рьохіна, 8а
вакцинацію»
4 Нежитлові
м. Київ, вул. Пше- ДП «Український інститут ТОВ «Свет31.10.17
приміщення
інженерно-технічних роз- принт»
463,7 нична, 8а
відувань для будівництва»
5 Нежитлові
м. Київ, вул. Жме- ДП «Спецагро»
ТОВ «Торговий 31.10.17
приміщення 1 324,2 ринська, 2а
дім «Сінай
Гора»
6 Нежитлове
м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Торговий 31.10.17
48,7
приміщення
матна, 2
дім «Прес»
7 Нежитлові
м. Київ, вул. Воло- ДП «Національний акаТОВ «БІТ31.10.17
приміщення –
димирська, 50
демічний театр опери та ПЛЮС»
157,4
об’єкт культурбалету України імені Т. Г.
ної спадщини
Шевченка»

Продовження таблиці
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
2
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
8 Нежитлове
м. Київ, Кловський Український НПЦ ендоТОВ «Ланцет ХХІ 31.10.17
приміщення
узвіз, 13а
кринної хірургії, трансплан- сторіччя»
17,0
тації ендокринних органів
і тканин МОЗ України
9 Нежитлові
м. Київ, вул. Бер- Центральний госпіталь
ТОВ «Компанія
31.10.17
приміщення
МВС України
«Мрії збува208,58 дичівська, 1
ються»
10 Нежитлові
м. Київ, вул. Мель Національне видавниц
ТОВ «Видавни- 31.10.17
приміщення
тво дитячої літератури
чий дім «АРТЕК»
220,15 никова, 63
«Веселка»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з оцін- Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
ки об’єкта
дата оцінки
1 Частина даху 14,0 м. Київ, вул. Об- ДП «Державне спеціа- ПрАТ «Київстар»
31.10.17
серваторна, 25
лізоване видавництво
«Техніка»
2 Частина не- 3,0 м. Київ, вул. Бого- Управління державної
ПрАТ «Київстар»
31.10.17
житлового
мольця, 8
охорони України
приміщення
3 Нежитлові
790,2 м. Київ, бульв.
ДП «Український інститут ТОВ «Коламбус Укра- 31.08.17
приміщення
Л. Українки, 26,
інженерно-технічних роз- їна Смарт Грід»
літ. «А»
відувань для будівництва»
4 Нежитлові
254,5 м. Київ, вул. Є. Мі- ДГП «Укргеофізика»
ДНВП «Геоінформ
31.10.17
приміщення
рошниченко
України»
(С. Перовської), 10
5 Частина не- 11,0 м. Київ,
Київський державний
ФОП Бак В. Д.
31.10.17
житлового
вул. М. Бойчука
інститут декоративноприміщення
(Кіквідзе), 32
прикладного мистецтва
і дизайну ім. М. Бойчука
6 Частина не- 2,0 м. Київ, просп. По- ДВНЗ «Київський елек- ТОВ «МПС
30.09.17
житлового
вітрофлотський, 37 тромеханічний коледж» «Постірай-Ка!»
приміщення
7 Частина не- 2,0 м. Київ,
Київський коледж комп’ю ТОВ «МПС
31.10.17
житлового
вул. Ю. Пасхаліна терних технологій та
«Постірай-Ка!»
приміщення
(Ілліча), 14а
економіки НАУ
8 Частина даху 2,0 м. Київ, вул. Дегтя- ДП «НДІ «Оріон»
ТОВ «Інтернаціональ- 31.08.17
рівська, 51
ні телекомунікації»
Конкурси відбудуться 15 листопада 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок
281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 09 листопада 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 15 листопада 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах 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 конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 30.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 21,6 м2 та частина нежитлового приміщення площею 7,79 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська національна
академія будівництва і архітектури (код за ЄДРПОУ 02070795). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 4 368,3 м2, у
тому числі: будівлі лігатур великого розважування площею 1 091,1 м2, металевої
прибудови розширення виробництва лігатур площею 115,0 м2, нежитлові приміщення загальною площею 623,1 м2 будівлі ділянки литва ТНП, виробництва карбіду кальцію і випалення концентрату, нежитлові приміщення загальною площею
2 539,1 м2 будівлі блоку складів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДУ «НІОХІМ» (код за ЄДРПОУ 00209740). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 000
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 174,3 м 2 з ґанком будівлі ветлабораторії (реєстровий номер
00696042.1.ЦСЧХА010144). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Добропільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00696042. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул.
Залізнична, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 150 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення третього поверху
будівлі площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ
00173367. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 31.05.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина даху площею 2,0 м2; 2) частина технічного
поверху площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23
(балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація) з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 890,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 19,9 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування
місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 10 (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») з метою
передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 890,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 11,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38а (балансо
утримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний центр
професійно-технічної освіти») з метою продовження дії договору оренди визнано
ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 760,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 01.06.2017
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею
2 935,1 м2 (у т. ч: нежитлові приміщення 1-го поверху площею 1 613,0 м2, нежитлові
приміщення 2-го поверху площею 947,9 м2, підвальні приміщення – 374,2 м2); не-
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житлові приміщення сховища (літ. Апд) площею 102,7 м2, що перебувають на балансі
Державної судової адміністрації України (оперативне управління Миколаївського
окружного адміністративного суду), за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11.
Вартість робіт – 8 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
відкрита площадка для технологічного обладнання та відстою автомашин площею 2 530,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/9. Вартість робіт – 2 000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлові приміщення площею 87,8 м2 адміністративно-побутової будівлі,
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1. Вартість робіт – 2 000 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
нежитлові приміщення площею 319,8 м2 цокольного та першого поверхів
адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг
у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2а. Вартість
робіт – 2 100 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: будівля адміністративно-побутового корпусу
площею 578,5 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12. Вартість робіт –
3 800 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення: дільниці збирально-зварювального цеху № 3 площею
3 114,0 м2; конторські приміщення площею 513,72 м2; побутові приміщення площею 462,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38. Вартість робіт – 3 500 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
нежитлові приміщення офіса площею 211,3 м2, що перебувають на балансі ДП
«Суднобудівний завод ім. 61 Комунара», за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 108е.
Вартість робіт – 2 100 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.06.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди державної власності суб’єктів оціночної діяльності:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 20А, 20-24 загальною площею 102,7 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. А-5), м. Львів,
вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (частина вестибуля) загальною
площею 7,8 м2 на першому поверсі Стоматологічного медичного центру, м. Львів,
вул. Пекарська, 69в. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД ФО Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
158,0 м2 на цокольному поверсі учбового корпусу, м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – СПД ФО Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
1 733,54 м2 (1 630,42 м2 на першому та 103,12 м2 на другому поверхах) столярного
цеху, м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина стіни металевого критого навісу ремонтного
цеху загальною площею 77,6 м2, м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ПП «Експертцентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на цокольному поверсі будівлі лабораторного корпусу загальною площею 60,4 м2, м. Львів, вул. Володимира Великого, 12. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД ФО Савицький Д. К. Термін виконання
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу матеріального загальною площею 282,0 м2 на першому поверсі, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трус-
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кавецька, 77. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 965 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною площею 67,5 м2
в одноповерховому будинку зарядної станції, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – СПД ФО Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 980 грн.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею
437,5 м2 на господарському дворі, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Станиля,
вул. Зарічна, 150б. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 050 грн
11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (кімн. № 180а, 180,
182, 183, 184, 185) загальною площею 73,2 м2 на четвертому поверсі будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – укладення договору
оренди Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 15.06.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: об’єкт державної власності
групи А – громадський будинок літер А-1 з підвалом загальною площею 418,5 м2
за адресою: вул. Чкалова, 11б, смт Нові Санжари, Новосанжарський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу на аукціоні.
Вартість виконаних робіт – 1 690,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: адмінбудівля
площею 120,3 м2; склад площею 23,5 м2; склад площею 100,8 м2 за адресою: вул.
Горького, буд. 55, смт Семенівка, Полтавська область; гараж площею 139,7 м2
за адресою: вул. Горького, буд. 55 в, смт Семенівка, Полтавська обл., за адресою:
вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., що обліковуються на балансі
ДП «Лубенське лісове господарство». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 683,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: нежитлове приміщення в двоповерховій будівлі загальною
площею 3,0 м2 за адресою: вул. Незалежності, 34, смт Семенівка, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Семенівському районі Полтавської області. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості з метою продовження дії догов ору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення загальною площею 92,6 м2 за адресою: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічне
училище № 31 м. Полтава. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 420,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення технічного поверху морфологічного корпусу площею
10,6 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 410,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина приміщення адміністративного корпусу площею 5,0 м2 за адресою:
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 290,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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