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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВОЛИНСЬКА область

Котельня загальною площею 52,6 м2, літ. «Б-1» (разом із земельною ділянкою),
що перебуває на балансі управління Державної казначейської служби України
у Ратнівському районі Волинської області, за адресою: 44100, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Приватизовано фізичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 81 120,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 13 520,00 грн.

ХАРКІВСЬКА область

Нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2,
що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської
обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 21.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 3 366 240,00 грн, у т. ч. ПДВ – 561 040,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.11.2017 № 1769)

ЛЬВІВСЬКА область

Окреме індивідуально визначене майно – трансформатор ТМЗ-1000 (інв. № 5)
за адресою: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18,
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Красненський
комбінат хлібопродуктів» (код за ЄДРПОУ 00952060).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.11.2017 № 1770)

ВІННИЦЬКА область

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

передплата – 2017
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»

1. Будівля лазні літ. А з прибудовами а, а1 загальною площею 148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4, разом із земельною ділянкою за адресою: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61, що перебуває на балансі Ямпільської міської ради (код за ЄДРПОУ 03772660).
2. Вагон пересувний 1990 р. в. за адресою: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, що перебуває на балансі ПАТ «Жорнище» (код
за ЄДРПОУ 00414210).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.11.2017 № 1771)

ВІННИЦЬКА область

Будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальною площею
66,7 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 22166, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Об’єкт нерухомого майна – спортивний комплекс (недіючий) літ. А-3 загальною площею 780,6 м2, з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, ґанками літ. а, літ а1, сходами літ. а2 за адресою: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи,
67б, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод»
(код за ЄДРПОУ 05393122).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.11.2017 № 1772)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України

1. Будівля кафе «Уют», літ. А, загальною площею 329,2 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1, що перебуває на балансі
ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (код за ЄДРПОУ 05393139).
2. Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2 за адресою: м. Дніпро,
вул. Снігова, 9д, що перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств»
(код за ЄДРПОУ 01373246).
3. Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2 за адресою: м. Дніпро,
вул. Повітряна, 5, що перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств»
(код за ЄДРПОУ 01373246).

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2017 рік, с. 95

ДОНЕЦЬКА область

з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

Індекс та назва видання

Вартість
Періодич- передплати, грн
ність
3 міс.

22437

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

4 рази
на рік
130,32
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-35-01,
з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб можна в приміщенні ФДМУ
тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979. Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька
обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі села
Тополине. Село Тополине розташоване приблизно у 20 км від м. Маріуполя та на
відстані приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн; ПДВ – 10 220,00 грн.
Початкова ціна продажу з ПДВ – 61 320,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під
час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня

2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 22.12.2017. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіо
нальна 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 на приватизацію для участі в аукціоні –
18.12.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта,
що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні
(літ. А) загальною площею 264,1 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7.
Балансоутримувач: П(ПО)СП «Кишинське» (Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Кишин).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього павільйону-їдальні
загальною площею 264,1 м2. Рік побудови – 1980. За призначенням не використовується. Будівля з ознаками часткових руйнувань, вікна та двері частково закриті
фанерою та дошками. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 286,00 грн. ПДВ – 3 657,20
грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 21 943,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт в установленому
законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; питання
землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 2 194,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в 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 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності групи А – приміщення
їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2.
Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 57.
Балансоутримувач: ПрАТ «Житичі» (10004, Житомирська обл., м. Житомир,
просп. Миру, 57).
Відомості про об’єкт: приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2
займає частину одноповерхової цегляної нежитлової будівлі, прибудованої до
двоповерхової будівлі прохідної. Рік будівництва – 1971. Загальний стан приміщень та основних будівельних елементів задовільний. Об’єкт розташований
на території підприємства, на земельній ділянці, яка перебуває у власності
ПрАТ «Житичі».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 290 140,00 грн. ПДВ – 58 028,00
грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 348 168,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
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Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 34 816,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в 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 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення
«Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя,
вул. Возз’єднання України, б. 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані
в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Теплопостачання будівлі відключено від центральної мережі. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення – тільки
електропостачання. Підземне приміщення «Б» не має природного освітлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 113 601,00 грн, ПДВ – 22 720,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 136 321,20 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 13 632,12 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 18.12.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької
філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 %
початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві,
який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються
у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: 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 (№ 1-3); вимощення (ІІ-ІІІ) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 78100, м. Городенка, вул. Братів Окуневських, 27.
Балансоутримувач: 13 державна пожежно-рятувальна частина Управління
ДСНС в Івано-Франківській області, адреса: 78100, м. Городенка, вул. Винниченка, 33. Код за ЄДРПОУ 38074681.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхові цегляні будівлі складів площею 339,0 м2 (літ. А) та 333,1 м2 (літ. Б), рік побудови – 1970, покрівля шиферна,
підлога бетонна. Через протікання покрівлі в окремих місцях стіни пошкоджені
грибком, є відшарування штукатурки стін. Інженерне обладнання – електрика.
Вбиральня цегляна. Огорожа з цегли, ворота металеві. Вимощення бетонне, асфальтне. Згідно з договором оренди № 36/6 від 12.05.2006 (зі змінами та доповненнями) складські приміщення загальною площею 672,1 м2 перебувають в оренді,
строк дії договору оренди – до 12.04.2019.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 0,2129 га;
кадастровий номер 2621610100:01:009:0046; землі житлової та громадської забу
дови; цільове призначення – для розміщення та постійної діяльності органів МНС.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 444 210,00 грн,
у т. ч. вартість групи інвентарних об’єктів – 972 740,00 грн, вартість земельної ділянки – 471 470,00 грн.
ПДВ – 288 842,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 733 052,00
грн, у т. ч. вартість групи інвентарних об’єктів – 1 167 288,00 грн, вартість земельної ділянки – 565 764,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища»; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у випадку необхідності – самостійно вирішувати питання зміни
її цільового призначення згідно з чинним законодавством України; для покупця
зберігаються чинними умови договору складських приміщень загальною площею
672,1 м2 № 36/6 від 12.05.2006 (зі змінами та доповненнями), укладеного регіональним відділенням з орендарем на термін до 12.04.2019; подальше відчуження
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється
за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження
для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 173 305,20 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 18.12.2017, час початку внесення цінових про-
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позицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 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
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.
if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 14.12.2017 включно
до 17.15.
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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка (826,0 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982). Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1960. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826 м2. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені;
перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні,
дерев’яні; покрівля – шифер; дах двоскатний; підлога дощата; прорізи – віконні
рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у
неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних конструктивних елементів
будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 729 358,00 грн, ПДВ: 145 871,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 875 229,60 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 87 522,96 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 в сумі
87 522,96 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 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 з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 19 грудня 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 – 15 грудня 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 продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні (137,6 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982). Адреса балансоутримувача: 09150, Київська область, Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки
цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – шифер; підлога дощата, плитка; прорізи – дерев’яні, подвійні, стулчасті.
Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 156 451,00 грн, ПДВ: 31 290,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 187 741,20 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 18 774,12 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 в сумі
18 774,12 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) 19 грудня 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 – 15 грудня 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.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.

Назва об’єкта № 1: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ117.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне
проведення ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 020,00 грн, ПДВ – 2 604,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 624,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
1 562,40 грн.
Назва об’єкта № 2: малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ118.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів.
Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 29 090,00 грн, ПДВ – 5 818,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 34 908,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
3 490,80 грн.
Назва об’єкта № 3: малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ119.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року. Станція
комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії
всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 53 250,00 грн, ПДВ – 10 650,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 900,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
6 390,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ
у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 25 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 29 грудня 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – установка СО 169, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ117 – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – малярний агрегат СО-154, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ118 – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Час початку торгів по об’єкту № 3 – малярна станція СО, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ119. – 15.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
офіс 308) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні
отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79,
33-24-00.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д-1Н)
загальною площею 56,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим
доступом, в периферійній промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою соціально-побутовою інфраструктурою. Не використовується більше
десяти років. Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму функціональному
призначенню є виробничо-складськими будівлями. Стан об’єкта задовільний
та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутнє.
Вхід до будівель, що входять до складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група капітальності будівель – ІІ. Висота
будівель – 2,95 – 6,08 м.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 351,00 грн, ПДВ – 7 270,20 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 621,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливе тільки після повної сплати за об’єкт та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали,
відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у
повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189506700001 в ГУ
ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 4 362,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015
року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою:
93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для довідок
(06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

№ 93 (1113)

3
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV, б,
бІ) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною площею
6,8 м2, (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2.
Балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим доступом, в периферійній промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою
соціально-побутовою інфраструктурою. Не використовується більше десяти років. Будівлі одноповерхові. За своїм функціональним призначенням є виробничоскладськими будівлями. Стан об’єкта задовільний та придатний до експлуатації.
Електропостачання та водопостачання відсутнє. Вхід до будівель, що входять до
складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня.
Група капітальності будівель ІІ. Висота приміщень будівель – 2,4 – 6,0 м.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 127 834,00 грн, ПДВ – 25 566,80 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 153 400,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки
під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливе тільки після повної сплати
за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали,
відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у
повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189506700001 в ГУ
ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 15 340,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015
року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
гуртожитку готельного типу на 110 місць з їдальнею
на 75 посадочних місць (під розбирання)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і
їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку розміром по осях 29,1 х 24 м, облаштована підвальним приміщенням із
бетонною підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал
перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху.
Стіни в незадовільному стані через кришення і осипання цегли. Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розмір будівель їдальні в осях становить 27 х 24 м.
Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін,
окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан
стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли.
Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не
законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття. Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 455,00 грн; ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
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.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні
Назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності групи Ж – їдальня.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав,
вул. Центральна, 47а.
Балансоутримувач: ПСП «Красноставське» (Житомирська обл., Лугинський
р-н, с. Красностав).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею 410,1 м2. За призначенням не використовується. Рік введення в експлуатацію – 1990. Загальний стан основних будівельних елементів незадовільний. Об’єкт
розташований в центрі населеного пункту поруч із торговим приміщенням та малоповерховою житловою забудовою.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0600 га, цільове
призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
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1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою:
93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для довідок
(06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію
щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
сховище для техніки площею 806,6 м2.
Адреса об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничо-складського
типу розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,4 м; фундамент
залізобетонний стрічковий під колонами бетонний старанного типу; стіни цегляні,
перекриття – залізобетонні плити на бетонних ригелях; покрівля рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні; підлога вимагає відновлення бетонного покриття;
інженерне обладнання відсутнє. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 000,00 грн. ПДВ – 52 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 316 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
31 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37180500900001, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18.12.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 22 грудня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015
року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 22 грудня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 16.00.
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 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТь
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV,
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2,
рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 72 000,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 000,00 грн; ПДВ –12 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний 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 приймання-передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта в
установленому законодавством порядку; надавати РВ ФДМУ по Харківській області
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівліпродажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору
купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта до
моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 7 200,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 22 грудня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лікарні
Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985
рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4.
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу
ФБС 24-5-6 у три шари; стіни цегляні товщиною 50 см; облицювання фасаду –
силікатна цегла під розшивку швів; перегородки цегляні не оштукатурені; дверні
та віконні перемички – з/б; перекриття – з/б плити розміром 6,0 x 1,2 м; дах двоскатний; покрівля з азбоцементних листів на дерев’яних кроквах; сходи – з/б, одномаршеві, без огородження; оздоблення внутрішнє відсутнє; підлоги – цементна
стяжка; двері, вікна відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені. Рівень
будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн, ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами
місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється
подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його
придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року з
моменту підписання акта приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації;
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.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
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 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 22 грудня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 108 197,00 грн. ПДВ – 21 639,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 129 836,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: можливе перепрофілювання; протягом
трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну
реєстрацію переходу права власності на об’єкт; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм під час експлуатації об’єкта; набуття права користування
або власності на земельну ділянку здійснювати відповідно до чинного земельного
законодавства України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 12 983,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій

(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в 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 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

27 листопада 2017 року
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Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«Об’єднана інжинірингова компанія» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Об’єднана інжинірингова компанія» у кількості 1 875 шт., що
становить 0,99 % статутного капіталу товариства (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького (Карла
Маркса), 67а, тел./факс (056) 36-10-84.
Код за ЄДРПОУ 20272048.
Розмір статутного капіталу: 990 530,62 грн (дев’ятсот дев’яносто тисяч п’ятсот
тридцять гривень 62 коп.).
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20 – надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 9 806,25 грн (дев’ять тисяч вісімсот шість
гривень 25 коп.).
Початкова ціна продажу пакета акцій: 52 458,00 (п’ятдесят дві тисячі
чотириста п’ятдесят вісім) грн.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване товариство: не має.
Засоби платежу – грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
1 278,1
1 254,6
1 178,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності, %
0,035
- 0,032
0,056
Вартість власного капіталу, тис. грн
597,5
624,6
594,7
Чистий прибуток, тис. грн
50,0
15,7
- 14,7
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
287,2
418,6
472,4
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1
Балансова вартість основних засобів, тис. грн
738,0
Знос основних засобів, тис. грн (% від основних засобів)
584,8 (79,2%)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
544,6
Кредиторська заборгованість, тис. грн
583,7

Умови продажу об’єкта приватизації.
У встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації;
у встановлений договором строк прийняти об’єкт приватизації; надавати продавцю необхідні документи, відомості, матеріали тощо про виконання умов договору.
Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем
на момент такого відчуження.
Умови аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові
компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет
Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи,
які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є
пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором,
або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи
чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводиться відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).

Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються з дня публікації інформації у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 до РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасниками.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 грудня 2017 року.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Об’єднана інжинірингова компанія» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який вноситься на р/р № 37188500900001 в ГУДКСУ у
Дніпропетровській області, одержувач – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області,
код за ЄДРПОУ 13467337, МФО 805012; призначення платежу: реєстраційний
внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій ПрАТ
«Об’єднана інжинірингова компанія»;
грошові кошти у розмірі 5 245,80 грн (п’ять тисяч двісті сорок п’ять гривень
80 коп.), що становить 10 % від початкової ціни продажу державного пакета акцій,
перераховуються на р/р № 37313015014354 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337, призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни з продажу
державного пакета акцій ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія».
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Об’єднана інжинірингова компанія»
у кількості 1 875 шт., що становить 0,99 % статутного капіталу товариства
(далі – аукціон), буде проведено у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
21 грудня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводиться у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
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.
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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
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра38758272, Філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іно- Автозаправна
–
43010, Волинська обл., м. Кі176,5
429 736,00
1 рік
Розміщення автозаправного пункту
структури України
земних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 43010, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 53, тел. (0332) 23-40-78
станція
верці, вул. Комунальна, 19
з роздрібної торгівлі пальним
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна казначей- 38015379, Управління Державної казначейської служби України у Радомишльському Нежитлові приміщення на 1-му 38015379.1.АААГБГ674 м. Радомишль,
60,0
121 580,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непроська служба України районі Житомирської області, 12201, Радомишль, вул. 9 Січня, 2а, тел. (0412) 4-50-34 поверсі будівлі (літ. А-2)
вул. 9 Січня, 2а
довольчими товарами
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Борис- Частина нежитлового приміщення на 1-му
Київська обл., м. Борис2,0
188 610,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
структури України піль, тел. (044) 281-74-96, (044) 281-70-22
поверсі пасажирського термінала «D»,
піль, Аеропорт
2 Державна фіскальна 40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь, вул. Універси- Частина юридичного корпусу на 1-му
–
Київська обл., м. Ірпінь,
98,64
770 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
служба України
тетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
поверсі
вул. Університетська, 31
підакцизної групи, у навчальних закладах
3 Державна казначей- 37838474, Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Частина нежитлового приміщення
37838474.1.АААГБД234 Київська обл., смт Боро33,6
133 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обська служба України Київської області, Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, тел. (04577) 5-37-63
дянка, вул. Шевченка, 3
слуговування населення
4 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 08307, Київська обл., м. Борис- Приміщення № 24 на 1-му поверсі бу–
Київська обл., м. Борис18,4;
763 828,00;
2 роки 11 місяців Розміщення роздягальні та кімнати відпочинку; розміщення офісних
структури України піль, тел. (044) 281-74-96, (044) 281-70-22
дівлі надземних перонних бригад;
піль, Аеропорт
приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які
приміщення №100 на 2-му поверсі бунадають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про18,9
916 593,60
дівлі надземних перонних бригад
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство охоро- 38547552, Львівський відокремлений підрозділ Державної установи «Лабо-раторний центр на заліз- Частина вбудованого нежитлового приміщен- 38513502.1. AAAAЛБ200 м. Львів, вул. Го12,1
197 127,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що провани здоров’я України ничному транспорті МОЗ України», 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 186, тел. (032) 226-97-60
ня (кімн. № 7) на першому поверсі будівлі
родоцька, 186
станом на 30.09.2017
дить діяльність з організації шлюбних знайомств
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)

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Одеса, просп. Нежитлові приміщення цокольного поверху, розташовані в триповерховій
–
м. Одеса, просп.
94,1
477 868,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
і науки України
Шевченка, 1
будівлі
Шевченка, 1
2 Міністерство освіти 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний універ- Частина площі вестибуля гуртожитку № 4
–
м. Одеса, вул. Голо2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
і науки України
ситет ім. К. Д. Ушинського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
ватого, 19/21
3 Міністерство освіти 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний універ- Частина площі вестибуля гуртожитку № 3
–
м. Одеса, вул. Старо2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
і науки України
ситет ім. К. Д. Ушинського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
портофранківська, 71
4 Міністерство освіти 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний універ- Частина площі вестибуля гуртожитку № 2
–
м. Одеса, вул. Ма2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
і науки України
ситет ім. К. Д. Ушинського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
нежна, 38
2
5 Міністерство освіти 35178067, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 65020,
Нежитлові приміщення першого поверху площею 82,3 м та нежитлові приміщен–
м. Одеса, вул. Ново164,5
758 309,00;
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює
і науки України
м. Одеса, вул. Ковальська, 15
ня підвалу площею 82,2 м2, розташовані у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку
сельського, 74/76
568 732,00
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державна служба 02362629, Головне управління статистики у Харківській області, 61002, Нежитлове приміщення – кімн. № 1-52 на 2-му поверсі 2-поверхової
02362629.1.АААДЕЕ284 Харківська обл., Зміївський р-н,
16,6
47 140,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
статистики України м. Харків, вул. М. Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16, 706-25-88
адміністративно-управлінської будівлі, інв. № 10310038, літ. А-2
м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25
2 Міністерство освіти 02071180, НТУ «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1,1-2 на 1-му поверсі 3-поверхової
–
м. Харків, вул. Пушкінська, 85
171,2
514 000,00
1 рік
Розміщення майстерні, що здійснює технічі науки України
707-66-00, 707-66-01
будівлі учбово-лабораторного корпусу У-4, літ. В-3, інв. № 10131000040
не обслуговування та ремонт автомобілів
3 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за техпаспортом Д-32)
–
м. Харків, просп. Науки, 14
4,0
54 000,00
1 рік
Розміщення торговельної точки з продажу
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, інв. №70994, літ.
натуральної кави в форматі «кава з собою» у
за техпаспортом «Д-4», пам’ятка архітектури
вигляді стійки з продавцем
4 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Нежитлові приміщення – частина коридору (літ. за техпаспортом Д-8)
–
м. Харків, просп. Науки, 14
Розміщення торговельної точки з продажу
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13 на 3-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, інв. №70994, літ.
натуральної кави в форматі «кава з собою» у
4,0
54 000,00
1 рік
за техпаспортом «Д-4», пам’ятка архітектури
вигляді стійки з продавцем
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство
05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, вул. Со- Приміщення на першому поверсі
–
вул. Соборна, 29,
59,1
225 285,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і проводних ресурсів України борна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98
адміністративного будинку
м. Хмельницький, 29013
вадить господарську діяльність з медичної практики (надання медичних послуг)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

27 листопада 2017 року

найменування

№ 93 (1113)

5
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство внутріш- 40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області, вул. Лесі Українки, 21, м. Чер- Частини приміщення першого поверху адмі- 40112118.1.ЮМЕЮГШ035 вул. Лесі Українки, 21,
4,0
23 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала
ніх справ України
каси, тел. (0472) 66-47-97
ністративної будівлі (літ. А-2, пд., а, а1)
м. Черкаси
2 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного Частина замощення
–
вул. Незалежності, 21,
60,0
38 960,00
2 роки 363 дні Інше використання майна: розміщення котельні
і науки України
університету садівництва, вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
м. Умань, Черкаська обл.
для виробництва та постачання теплової енергії
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 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
найменування

1 Державна служба 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, Вбудоване приміщення (1-2) адстатистики України 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55 мінбудівлі (літ.А)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02363066.1.АААДЕЖ419

Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
14,7

56 263,00

2 роки 364 дні

мета використання
З метою розміщення торговельного
об’єкта з продажу автотоварів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство вод- 01034320, Ніжинське міжрайонне управління водного господарства, 16600, Приміщення котельні; частина примі- 01034320.2.ЕХЯЮЧЯ001; 01034320.2.КГЯТФЦ480 Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 42,56; 66,6; 13 135,29; 20 554,76;
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва паливних ресурсів України
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1, тел. (04631) 7-19-08
щення майстерні; приміщення гаража
01034320.2.АААБЖБ828
с. Бобрик, вул. Київська, 96б
62,5
19 289,38
них брикетів та складу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 76,0 м2
на третьому поверсі нежитлової будівлі під літ. «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».
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний
аеропорт Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Використання орендованого майна: 76,0 м2 – розміщення кафе (бару, закусочної, буфету, кафетерію), що здійснює продаж товарів підакцизної групи.
2. Початковий розмір орендної плати становить 23 612,49 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – жовтень 2017 року, виходячи із вартості майна – 1830 000
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.08.2017.
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий
місяць оренди – жовтень 2017 року.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
6. Строк оренди – 1 (один) рік.
7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після
укладення договору оренди.
8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна,
плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з
умовами договору на проведення оцінки майна № 246/17 від 31.08.2017. У випадку
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди
(за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
8,0 м2 (4 х 2,0 м2) на першому – третьому поверхах будівлі під літ. Б-3 (новий
аеровокзал) за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу.
1. Використання орендованого майна: розміщення торговельних автоматів,
що відпускають продовольчі товари (кавові автомати).
2. Початковий розмір орендної плати становить 1 714,23 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – жовтень 2017 року, виходячи із вартості майна – 221 425,0
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.08.2017.
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий
місяць оренди – жовтень 2017 року.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу договір страхування (страховий поліс) і копію платіжного доручення
про сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з
умовами договору на проведення оцінки майна № 264/17 від 21.09.2017. У випадку

якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди
(за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсах учасники конкурсу подають на розгляд комісії (для
об’єктів 1-2):
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними); пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (для об’єкта 1); завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для об’єкта 1); завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ
ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – бетонне покриття (інв. № 101330105) загальною площею 80,0 м2, що перебуває на
балансі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, за адресою:
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, біля корпусу Інституту міжнародних відносин.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
31.08.2017 становить 1 043 500,00 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 (жовтень 2017 року) становить
без урахування ПДВ 7 180,95 грн; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарівпідакцизної групи; 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 – 2 роки 11 місяців; 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 надати
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; наявність у учасника конкурсу оборотних активів; основний вид діяльності –
діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (КВЕД 56.10); підтвердження прибутковості фінансової звітності за останні 12 місяців; для забезпечення
стабільної роботи орендованого майна – наявність у штаті працівників у кількості не
менше 25 осіб; позитивний досвід співпраці із закладами освіти щодо харчування
студентів; позитивний досвід укладення довгострокових договорів з виробниками
харчової продукції; наявність відповідного спеціалізованого обладнання для забезпечення харчування великої кількості студентів та співробітників навчального закладу; 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 5% 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 прийняття 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, Регіональне відділення Фонду державного майна України
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 участі учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікуванняцієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Відповідно до протоколу № 2 від 17.11.2017 засідання комісії з питань проведення конкурсу РВ ФДМУ по Львівській області прийнято рішення про укладення з
ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» договору оренди нерухомого державного
майна – частини нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 4,0 м2
на першому поверсі будівлі під літ. Б-3 (новий аеровокзал) за адресою: м. Львів,
вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького».

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення частина № 8
(1,8 м2), №18 (6,1 м2) загальною площею 7,9 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі відділу статистики (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22200, Вінницька
обл., Погребищенький р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Дембовська О. Ю. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 15 093,43 грн; залишкова – 12 755,45 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 25 площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової техбудівлі (літ. Ж) майданчика № 1 ТРЛК-3. Балансоутримувач: Регіональний структурний підрозділ
Київський районний центр «Київцентраеро» державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23013, Вінницька
обл., Барський р-н, с. Іванівці, вул. Повітрянофлотська,1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.09.2017: відновна – 3 026,00 грн; залишкова –
1 802,81 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.

№ 93 (1113)

 3. Назва об’єкта оцінки: трансформаторна підстанція (зв’язок), інв.
№ 1921. Балансоутримувач: ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою відображення у бухгалтерському обліку. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий
комбінат». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 трансформаторна підстанція. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017:
відновна – 39 815,00 грн; залишкова – 19 674,33 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля розподільчого пункту, інв. № 4. Балансоутримувач: ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н,
смт Глухівці, вул. Заводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою відображення у бухгалтерському обліку. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 648 938,05 грн; залишкова – 26 375,71 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна

та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво очисних споруд з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою, що при приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Малинський
дослідно-експериментальний завод «Малекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55ж. Балансоутримувач: ВАТ «Сервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість
об’єктів – 1 од.: незавершене будівництво загальною площею – 390,6 м2; ступінь
будівельної готовності – 35 %. Витрати на будівництво: дані відсутні. Розмір земельної ділянки: 0,1284 га (кадастровий номер 1810900000:01:006:0934). Місце
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55ж.
Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств машинобудів-
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ної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: відсутні дані. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області
 Об’єкт оцінки № 2: об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво резервуара дощових та стічних вод разом із земельною ділянкою,
що при приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Малинський дослідноекспериментальний завод «Малекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55з. Балансоутримувач: ВАТ «Сервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість об’єктів – 3 од.: заглиблені залізобетонні резервуари загальною площею 150,0 м2; ступінь будівельної
готовності – 42 %. Витрати на будівництво: дані відсутні. Розмір земельної ділянки:
0,0728 га (кадастровий номер 1810900000:01:006:0935). Місце розташування земельної ділянки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55з. Цільове призначення
земельної ділянки: 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Нормативна грошова
оцінка земельних ділянок – відсутні дані. Дата оцінки: 30.11.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
Регіональне відділення 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, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
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.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації на об’єкт приватизації.
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: вбудовані приміщення (поз. 5, 6, 7) загальною
площею 35,1 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Кошута, 1. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Берегівському
районі Закарпатської області (тел. (03141) 2-34-09). 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: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Геотерміка». Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення їдальні поз.
1-14, 1-15, 1-16 за планом будівлі гуртожитку з їдальнею літ. Б загальною
площею 182,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський
р-н, с. Білки, вул. І. Франка, буд. 220. Найменування балансоутримувача: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білківський професійний аграрний
ліцей» (тел. (03244) 2-39-00). 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
Кушнір В. М. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 15, 16, 17, 18,
22 на плані) загальною площею 78,8 м2 першого поверху будівлі літ. «А».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16а.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби
України у Виноградівському районі Закарпатської області (тел. (03144) 2-31-94).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Сливка Н. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозицій 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, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення корпусу бази (інв. № 1030008) площею
978,2 м2, що обліковується на балансі ДП «Ворохтянська високогірська навчальноспортивна база «Заросляк», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче,
смт Ворохта, вул. Говерлянська, 31. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Коновал Роман Миколайович.
 2. Частина приміщення коридору площею 13,0 м2 на першому поверсі
гуртожитку (№ 31 – згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний
університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Запланована
дата оцінки: 30.11.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП «Фючер».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2,4 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
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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.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки збитків
 Назва об’єкта оцінки: групи окремих індивідуально визначених інвентарних об’єктів:
1) обладнання: насос ПД 2500-62 (2 шт., інв. № 24060409, 24060410); насос
300 (інв. № 24060401); насос 300Д (інв. № 24060400); устаткування електрообігрівальне (інв. № 87060104); сепаратор масляний СУ-1,5а (інв. № 21090006); прибор
сапфір (3 шт., інв. № 22070029, 24070064, 24070065); солемір (інв. № 22070022);
засувка ЗКЛ-2 (інв. № 22090019); силова зборка (2 шт., інв. № 24050008, 24050009);
щит станції управління (інв. № 24050014); насос 200-Л-60А з електродвигуном (інв.
№ 24060119); уравномер УПП (інв. № 24070030); щит управління (інв. № 24050005);
станція телефонна на 600 номерів автом. (інв. № 23090006); телефонна станція
(інв. № 23090044); пункт розподільний (інв. № 24050002); трансформаторна підстанція РП-5 (інв. № 21050010);
2) мережі: внутрішньоплощадкові кабельні мережі (інв. № 87040011), внутрішньоплощадкові мережі каналізації (інв. № 87040015), лівнева та госпфекальна каналізація (інв. № 87040012), теплові мережі (інв. № 87040010), внутрішньоплощадкові
мережі водопроводу (інв. № 87040009), телефонна каналізація (інв. № 23040002),
лінія телефонного зв’язку (інв. № 23040003), кабельний зв’язок (інв. № 23040004),
зовнішні каналізаційні мережі (інв. № 87030028), внутрішньоплощадковий каналізаційний колектор (інв. № 87040002), мережі промливневої каналізації (інв.
№ 87040004), водопровід В-5 (2 шт., інв. № 24040051, 24040052);
3) нерухоме майно (будівлі та споруди): будівля трансформаторної підстанції (інв. № 24010015), площа об’єкта – 145,1 м2; будинок насосної станції, площа
об’єкта – 1 900,3 м2 (у складі: блок насосної станції – інв. № 87010005; насосна
станція – інв. № 87010006; трансформаторна підстанція – інв. № 87050004); газорозподільна підстанція 2 (інв. № 22010006), площа об’єкта – 38,7 м2; резервуар
для конденсату 3 (інв. № 22050158); вертикальний відстійник 1 (інв. № 22030008);
вертикальний відстійник 2 (інв. № 22030009); склад для сипучих матеріалів (інв.
№ 22010011),площа об’єкта – 348,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128. Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод ГТВ». Мета оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі, внаслідок
неналежного зберігання державного майна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – головний
виробничий корпус. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній, об’єкт повертається у державну власність. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
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, – 3 000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу 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). 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’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 11,9 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Гурський Юрій Дмитрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 9,9 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу
№ 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):

31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гурський Юрій Дмитрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 14, 29-31 загальною
площею 78,8 м2 у будівлі гуртожитку літ. А-6. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114. Балансоутримувач (орендодавець): ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». 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. Генерала Чупринки, 114. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спартак».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 10, 13, 15, 16)
головного корпусу літ. «А-2» та вбудовані нежитлові приміщення (№ 1, 4) прибудови до головного корпусу літ. «А-2», загальною площею 396,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Заводська,
1. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 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., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Заводська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Сторпласт».
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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративно-аудиторного корпусу (блок «А», інвентаризаційний № 10310031) площею 4,48 м2 та приміщення на першому поверсі адміністративно-аудиторного корпусу (блок «Б», інвентаризаційний
№ 10310032) площею 5,52 м2, загальна площа – 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, буд. 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Рогожкін Олег Вікторович, тел.: (050) 771-66-33, (093) 620-57-78.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 на
першому поверсі двоповерхової прибудови учбового корпусу № 1 (інвентаризаційний № 10320495) загальною площею 30,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Репіна, буд. 12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Гудь Світлана Петрівна, тел. (099) 419-14-92.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення коридору на першому поверсі учбового корпусу № 6, інвентаризаційний №10310009, площею
4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера,
буд. 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Шаніна Тамара Василівна, тел. (067) 486-51-20.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 (інвентаризаційний № 10310013,
реєстровий № 01127799.1.ТЦАТШО) площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, буд. 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Ходаков Сергій Васильович, тел. (067) 975-89-70.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 106 одноповерхової будівлі прохідної першого погрузрайону загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філії
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Ізмаїльського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Портова, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ
«Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129); тел. 729-75-16 Олена
Володимирівна, Ізмаїл (04841) 5-84-62 Марина.
 6. Назва об’єкта оцінки: три приміщення в окремо розташованій будівлі
дизельної котельні загальною площею 56,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Ізмаїльська установа виконання покарань
(№ 22)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 70. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ
38814501), тел.: Олег (067) 380-99-55, Анжеліна Іванівна (048) 417-54-23.
 7. Назва об’єкта оцінки: технологічний майданчик, що розташований під
шляхопроводом з двома пандусами, загальною площею 154,83 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 8а. Мета проведення
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оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень –
листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Комерц Істейт» (код за
ЄДРПОУ 38216576); тел. (093) 386-18-16 Андрій, (050) 411-09-36 Світлана бухгалтер,
zamitaylo@biznes-rada.com.ua, Антон Сульженко (093) 991-89-24.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове прим. № 4 (417,86 м2) на 1-му поверсі
будівлі складу № 18 літ. «В», інв. № 1001217 та № 44, 46 (25,4 м2) на 2-му
поверсі адмінбудівлі літ. «А», загальною площею 443,26 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське
морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Налівна,
2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Українська морська крюінгова агенція» (код за
ЄДРПОУ 33387314), тел.: (050) 333-68-33, 33387314 @ukr.net.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 13 за планом) у одноповерховій будівлі № 226 (інв. № 10300003) загальною площею 42,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого
реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Гаврищук Антоніна Анатоліївна (ідентифікаційний номер 2708820462); тел. (096)
356-85-06, (097) 588-32-32, havryshchuk.vlad@mail.ru, gavrisuk356@gmail.com.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
складу № 5 (літ. «Е») (інв. № 1001279) на території комплексу № 3 дільниця
№ 2 загальною площею 401,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Воробьйова, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Виробнича фірма «Судоремонт» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 30545563), тел.: 743-88-41 дирек,
794-14-24 Максим, Іра 761-62-94 (95), 35-76-13.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення одноповерхового КПП (споруда 107, інв. № 10310011) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної
служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ
14305909); тел.: (050) 830-63-75, 720-71-04, Анастасія, Ірина Віталіївна
 12. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика,
інв. № 057091, загальною площею 6 424,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за ЄДРПОУ 31795619),
тел.: 729-33-82 Альона, anna@brooklyn.ua, (067) 373-80-74.
 13. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована двоповерхова будівля
(нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів) літ. «А» загальною площею
820,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Облтепло» (код за ЄДРПОУ 38295616), тел.: (067) 559-05-74, Сергій, serl@mail.ru,
Анатолій Лукін (093) 615-08-04, 798-30-43, tolik-club@mail.ru, info@oblteplo.com,
Leivikov@gmail.com, (096) 0761-65-66 Марина.
 14. Назва об’єкта оцінки: ділянка стіни під’їзної надбудови будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 9а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар»
(код за ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 751-86-18, Сергей Будьковський.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 8, 11, 12 та
частина кімнати № 9) двоповерхової будівлі учбового корпусу літ. «Б» загальною площею 78,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний вищий навчальний заклад «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Калініна, буд. 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
жовтень – листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Аблова
Людмила Федорівна (код за ЄДРПОУ 1813510561), тел.: (067) 932-41-10.
 16. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі «Міська клінічна лікарня № 4» загальною площею 18,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «Елена» (код за ЄДРПОУ 25433668), тел.: (067) 556-60-53.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина підвалу Головного корпусу Тюремн.
замку, частина 1-го поверху будівлі харчоблоку, частина 1-го поверху будівлі прального корпусу, частина приміщення Жіночого відділ. площею 21,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська установа виконання
покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області
№ 21. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 11. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
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необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код
за ЄДРПОУ 38814501), Олег (067) 380-99-55, Анжеліна Іванівна (048) 417-54-23.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху будівлі Бізнесцентру «Моряк» площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Леніна, 15 (просп. Миру). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються дані відсутні; Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966),
Носаль Світлана (048) 682-48-45; Snosal@marfinbank.ua (Чорноморськ), 30-15-00
Петренко Віктор Миколайович (Одеса), 30-15-01 (067) 787-71-20, (063) 392-39-20,
vpetrenko@marfinbank.ua; (050) 969-40-57.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу будівлі гідротехнічного корпусу загальною площею 10,48 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська державна академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень –
листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна» (ПрАТ
«ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), тел. Олексій (095) 289-55-55.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.12.2017.
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.
Конкурс відбудеться 13.12.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення холу на першому поверсі
будівлі гуртожитку Вищого професійного гірничо-будівельного училища
площею 2,5 м2 та нежитлове приміщення холу на першому поверсі будівлі
навчально-виробничого корпусу Вищого професійного гірничо-будівельного
училища площею 2,5 м2 (розміщення кавового апарата). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Космонавтів, 10, м. Горішні Плавні, Полтавська область. Балансо
утримувач: Вище професійне гірничо-будівельне училище. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Михайлик О. В.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі готелю (фельдшерський пункт) площею 11,1 м2 (розміщення стоматологічного кабінету).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісна, 1/5, с. Кустолово-Суходілка, Машівський
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Машівська виправна колонія (№ 9)».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Машівська ЦРЛ.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
площею 47,1 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Чорнухинському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Чорнухинський край».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 83,7 м2
(розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 40а,
смт Козельщина, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДЗ «Український центр
контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Партнер Агро Груп».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень у будівлі штабу площею 38,7 м2 (розміщення майстерні та складських приміщень). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська
обл. Балансоутримувач: ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП «Квід-ТВ».
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 40,0 м2 (розміщення
майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 64а, м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Козеренко О. М.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 60,1 м2 (розміщення аптеки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПОКП «Полтавафарм».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 Положення). Зазначені документи
подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 08.12.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ ФДМУ
по Полтавській області 14.12.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі навчальнометодичного центру площею 41,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати

з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
Рівненський професійний ліцей. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина окремого гаражного боксу площею
65,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Жуковський Юрій Іванович. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху лабораторного корпусу площею 32,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Рівненський державний центр науки, інновацій
та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ТзОВ «Амбер Хауз». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля Навчального
корпусу № 1 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне
училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шашкевича, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-8680. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Муха Світлана Йосипівна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину (літ. А-І) загальною площею
33,6 м2 з сараєм (літ. Б) (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Краснопільський р-н, с/р Самотоївська, Корчаківська станція. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною площею 38,9 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Білківська,
«Скрягівка» станція, будинок б/н. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
1 будівля. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
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 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є окремо розташовані будівлі.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт оцінки подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 грудня 2017 року
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: опора повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ 5А-25
мм (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування державної служби України з надзвичайних ситуацій). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаї. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
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Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ України».
 2. Найменування об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Державної акціонерної енергопостачальної компанії
«Сумиобленерго» підприємства Охтирські теплові мережі (Охтирська ТЕЦ).
Орендар – ТОВ «Брокенергія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Снайпера, 1; Сумська обл., м. Охтирка, с. Пристань. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Види економічної
діяльності суб’єкта господарювання (коди КВЕД) – виробництво електроенергії
(основний) (35.11). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт. – 395, з них: основних засобів – 395 (будівлі та споруди – 61; транспортні засоби – 6; машини та обладнання – 202; передавальні пристрої – 49,
інструменти, прилади та інвентар – 77), об’єктів незавершеного будівництва – 0,
нематеріальних активів – 0, довгострокових фінансових інвестицій – 0. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – 762,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 3 823 715,79 грн
станом на 31.10.2017. Кількість земельних ділянок, усього – 2. Розмір земельних
ділянок, усього – 134 159,0 м2, зокрема: 121 931,0 м2 – Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Снайпера, 1; 12 228,0 м2 – Сумська обл., м. Охтирка, с. Пристань. Місце розташування земельних ділянок: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, 1; Сумська
обл., м. Охтирка, с. Пристань. Цільове призначення земельних ділянок – розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури; підприємства іншої промисловості. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – договори оренди на строк 10 років. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, 1 – 19 078 543,57
грн; Сумська обл., м. Охтирка, с. Пристань – 249 936,10 грн. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Брокенергія».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінки об’єкта № 1 допускаються претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
До участі в конкурсі по оцінці об’єкта № 2 допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної 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» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка 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).
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 № 1 є: споруди – опори, димові труби, вежі, щогли (мачти). Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є: необоротні
активи підприємств, у т. ч. будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання;
колісні транспортні засоби, нематеріальні активи; єдиний (цілісний) майновий
комплекс; майновий комплекс.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів № 1 – 2,4 тис.
грн, № 2 – 20,8 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 грудня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 грудня 2017 року
(включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення їдальні на другому поверсі будівлі навчального корпусу № 1 площею 6,48 м2. Балансоутримувач –
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Дишкант Олександр Петрович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та їх частини (торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина фойє площею 5,1 м2 на першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Державна фіскальна служба
України. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Горбанчук Юрій Євгенович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та їх частини (офісна, торговельна-офісна, торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 18,72 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 3,12 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС
в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Західно-Окружна, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(офісна нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення будівлі (літ. В) загальною площею 656,6 м2 та прибудови (літ. В’) загальною площею 107,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецьке обласне відділення

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

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58023, м. Чернівці, Руська, 198. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 2 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
679 117,00 грн станом на 30.09.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0072 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, Руська, 198. Цільове призначення
земельної ділянки: для реконструкції спортивного залу та допоміжних приміщень.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю.
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58002, м. Чернівці, вул. Університетська, 28. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 0,0 станом на 31.10.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,5291
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Університетська, 28.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина димової труби IV площею 12,0 м2 та частина бетонної основи димової труби IV площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна академія внутрішніх справ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Д. Квітковського, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 301,33 грн станом на 31.10.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 8,7586 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Д. Квітковського, 2. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування будівель (1.12.1 Державного управління та
місцевого самоврядування). Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 52 294 973,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або
«ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення будівлі громадських прибиралень (літ. Б) митного пункту «Порубне» загальною площею 85,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, в
оперативному управлінні (користуванні) Чернівецької митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 4 550,84 станом на 31.10.2017. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 7,1942 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька
обл., Глибоцький р-н, Тереблеченська с/р, за межами населеного пункту. Цільове
призначення земельної ділянки: 3.4. – іншого призначення (для обслуговування та
реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне»). Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки № 5: майданчик для обслуговування котельні
площею 110,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Кіцманський
коледж Подільського державного аграрно-технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 8 400,00 станом на 30.09.2017. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,9260 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3. Цільове
призначення земельної ділянки: для громадського призначення закладу освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки,
орієнтовно (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.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
об’єкта № 1 – юридична особа – Комунальний заклад «Спеціалізована дитячоюнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука»;
об’єкта № 2 – ФОП Арич Діна Дмитрівна; об’єкта № 3 – юридична особа – ТОВ
«Лайфселл»; об’єкта № 4 – ФОП Гуцуляк Іван Юрійович; об’єкта № 5 – юридична
особа – ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг
з оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а
також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 4 є приміщення, частини будівель,
які за своїм функціональним призначенням не належать до офісної, торговельноофісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування, для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, до нерухомості
готельного, рекреаційного та санітарно-курортного призначення, виробничої,
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виробничо-складської або складської нерухомості, житлової нерухомості.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель, які
за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 є інженерні споруди, передавальні
пристрої та конструкції частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 5 є приміщення, частини будівель –
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

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 укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з ОрієнтовБалансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлові приміщення
2 Частина нежитлового приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Частина нежитлового приміщення

95,0 м. Київ, вул. М.
Грушевського, 7
13,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 41
56,7 м. Київ,
вул. П. Усенка, 4/9
2,0 м. Київ, вул. М.
Грушевського, 7
(літ. Б)
5 Нежитлове при190,0 м. Київ, вул. Акаміщення
деміка Янгеля, 20
6 Нежитлове примі25,3 м. Київ,
щення – об’єкт кульвул. Бульварнотурної спадщини
Кудрявська, 21
7 Нежитлові при188,2 м. Київ, бульв.
міщення
Л. Українки, 26

Міністерство охорони
здоров’я України
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
ДВНЗ «Київський енергетичний коледж»
Міністерство охорони
здоров’я України

ТОВ «Український
імідж»
ФОП Мальцев
Д. В.
ТОВ «КонтактЕнерго»
ПАТ АБ «Укргазбанк»

30.11.17

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
ДП «ПІ «Укрметротунельпроект»

ФОП Явуз С. П.

30.11.17

30.11.17
30.11.17
30.11.17

ВГО «Спілка фахів- 30.11.17
ців з нерухомого
майна України»
ДП «Український інсти- ПП «Видавництво 30.11.17
тут інженерно-технічних «Шабля»
розвідувань для будівництва»
8 Нежитлове при20,0 м. Київ, вул. Сім’ї ДПТНЗ «Міжрегіональ- ФОП Левченко
30.11.17
міщення
Сосніних, 13
ний центр ювелірного В. В.
мистецтва м. Києва»
9 Частина даху –
5,0 м. Київ, вул. Ар- Національна музична ПрАТ «Київстар» 30.11.17
об’єкт культурної
хітектора Горо- академія України
спадщини
децького, 1-3/11 ім. П. І. Чайковського
10 Нежитлове при23,0 м. Київ, вул. А.
НТУУ «КПІ ім. І. Сікор- ФОП Бахмут М. Л. 30.11.17
міщення
Янгеля, 16/2
ського»
11 Частина нежитло6,0 м. Київ, просп.
КНУ будівництва і архі ТОВ «МПС
30.11.17
вих приміщень
Валерія Лобанов- тектури
«Постірай-Ка!»
ського, 10
12 Частина нежитло4,0 м. Київ, вул. Осві- КНУ будівництва і архі ТОВ «МПС
30.11.17
вого приміщення
ти, 5
тектури
«Постірай-Ка!»
13 Частина нежитло6,0 м. Київ, вул. Мак- КНУ будівництва і архі ТОВ “МПС
30.11.17
вих приміщень
сима Кривотектури
«Постірай-Ка!»
носа, 4
14 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Во- КНУ будівництва і архі ТОВ «МПС
30.11.17
вого приміщення
линська, 11/14 тектури
«Постірай-Ка!»
15 Нежитлові при519,7 м. Київ, бульв.
ДП УДНДІ проектування ТОВ «Інститут «Ки- 30.11.17
міщення
Л. Українки, 26
міст «ДІПРОМІСТО»
ївдормістпроект»
16 Нежитлове при29,0 м. Київ, вул. Кос- ДП «НДІБМВ»
ГО «Харківська
30.11.17
міщення
тянтинівська, 68
ОГПО «Опора Слобожанщини»
17 Нежитлові при350,0 м. Київ, просп.
ДВ «Преса України» ДУС ФОП Ящишина
30.11.17
міщення
Перемоги, 50
Н. О.
18 Нежитлове при53,4 м. Київ, вул. Діло ДП «Укркомунобслуго- ВМГО «Українська 30.11.17
міщення
ва, 24
вування»
мрія»
19 Частина нежитло- 105,0 м. Київ,
ДВНЗ «Київський НЕУ ТОВ «ВІНЕГРЕТ
30.11.17
вого приміщення
вул. Желябова, 4 ім. В. Гетьмана»
і Ко»
20 Нежитлові при29,55 м. Київ, вул. Бер- Центральний госпіталь ТОВ «Лаверна»
30.11.17
міщення
дичівська, 1,
МВС України
літ. С
21 Нежитлове при426,7 м. Київ, вул. Іллін- НУ «Києво-Могилянська ТОВ «Ватмір-1»
30.11.17
міщення
ська, 9
академія»
22 Частина нежитло- 22,7 м. Київ, вул. Ар- Національна музична ТОВ «Др. Рьодгер 30.11.17
вого приміщення –
хітектора Горо- академія України
Кейтерінг Сервіс
об’єкт культурної
децького, 1-3/11, ім. П. І. Чайковського Інтернейшанел»
спадщини
літ. А
23 Нежитлове при33,5 м. Київ, КловУкраїнський НПЦ ендо- ТОВ «Ланцет ХХІ 30.11.17
міщення
ський узвіз, 13а кринної хірургії, тран- сторіччя»
сплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ
України
24 Споруда
12,24 м. Київ, с. Пиро- Національний музей
ФОП Мель30.11.17
гів, споруда № 2 народної архітектури
ник Я. Я.
та побуту України
25 Нежитлове при34,2 м. Київ,
ДП «НДПВІ транспорт- ТОВ «Густо Ло30.11.17
міщення
вул. С. Петлюного будівництва «Київ- гістик»
ри, 15
діпротранс»
26 Нежитлові при386,8 м. Київ,
ДП «Спецагро»
ТОВ «Теплова
30.11.17
вул. Б. Грінченка, 1
міщення
генерація»
27 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Во- ГУ Національної поліції ПАТ АБ «Укргаз30.11.17
вого приміщення
лодимирська, 15, у м. Києві
банк»
літ. В
28 Нежитлові при125,7 м. Київ, вул. Ге- ДП «Державний інфор- ПАТ «Інститут
30.11.17
міщення
нерала Алмазова, маційний геологічний паперу»
18/7
фонд України»
29 Нежитлові при126,2 м. Київ, вул. Ге- ДП «Державний інфор- ПАТ «Інститут
30.11.17
міщення
нерала Алмазова, маційний геологічний паперу»
18/7
фонд України»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
Платник робіт з Орієнтовна
з/п оцінки
ща, м2 оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
76,4 м. Київ, вул. Кирилів- Державний університет інф- ФОП Кодим- 31.10.17
приміщення
ська (Фрунзе), 11б раструктури та технологій ський С. К.
2 Асфальтований 100,0 м. Київ, вул. Дегтя- ДП «НДІ «Оріон»
ТОВ «Феміда 31.10.17
майданчик
рівська, 51
консалтинг»
3 Нежитлове
67,6 м. Київ, вул. Пугачо- Національна академія
ФОП
30.11.17
приміщення
ва, 12/2
державного управління при Ясвоїн Г. П.
Президентові України
Конкурси відбудуться 11 грудня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 04 грудня 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 11 грудня 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 чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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), споруда 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є: май-
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