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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

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Волинська область

Нежитлове приміщення – частина гаража (літ. Б-1) загальною площею 35,8 м2
(приміщення № 3, 4, 5) за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н,
м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Приватизовано фізичною особою за 59 243,80
грн, у т. ч. ПДВ – 9 873,97 грн.

Оголошення про вивчення попиту
Закарпатська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою об’єкт державної власності групи А  – будівля літ. А
загальною площею 98,3 м2, що перебуває на балансі Мукачівського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: 89620, Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13а.
Зазначений об’єкт перебуває в оренді, використовується під магазин з метою
здійснення торгівлі продовольчими товарами.
Орієнтовна площа земельної ділянки під вищевказаною будівлею – 0,0124 га.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0312)
61-38-83.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31.
Балансоутримувач: господарський підрозділ господарського управління ІваноФранківської облдержадміністрації, адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. Код за ЄДРПОУ 33427126.
Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, тип ТЗ –
самоскид-С, рік випуску – 1992, реєстраційний № 74-73 ІВА, шасі № 3266707,
колір – зелений. Перебуває в задовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 080,00 грн, ПДВ –
12 016,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 72 096,00 грн.
Умови продажу об’єкта: забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно до чинного законодавства України; 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, не
виконаних 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 7 209,60
грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатського універсальною товарною біржею 22.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до 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 – 18.12.2017 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.
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).
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Продаж об’єктів групи А

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 20.11.2017
Для виготовлення документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий № 2122786800:11:101:0021) площею 4,5241 га, на якій розташована група інвентарних об’єктів, у складі: блок склад літ. В площею 100,4 м2,
корпус майстерні літ. Г-Г' площею 1 119,5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2;
склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2 за адресою:
89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11,
що перебувають на балансі Мукачівського міжрайонного управління водного господарства, переможцем конкурсу визнано ТОВ «Гео – СП».

Індекс та назва видання

29 листопада 2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-2) загальною
площею 234,8 м2; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2;
нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта, огорожа.
Адреса об’єкта: 81420, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі,
вул. Л. Українки, 127.
Балансоутримувач: Самбірське управління водного господарства.
Адреса балансоутримувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка,
59. Код за ЄДРПОУ 01034120.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля майстерні (Б-2). Рік побудови – 1976. Конструктивні елементи: фундаменти бетонні; стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити; покрівля – азбоцементні листи; прорізи дерев’яні;
підлоги бетонні; комунікації – електроосвітлення (80 % проводки та приладів відсутні). Будівля потребує капітального ремонту.
Одноповерхова будівля гаража (В-1). Рік побудови – 1976. Конструктивні
елементи: фундаменти бетонні; стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити;
покрівля – азбоцементні листи; прорізи дерев’яні (70 % відсутні); підлоги бетонні;
комунікації відсутні. Будівля потребує капітального ремонту.
Одноповерхова будівля прохідної (Г-1). Рік побудови – 1976. Конструктивні
елементи: фундаменти бетонні; стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити;
покрівля рулонна; підлога дощата; комунікації відсутні. Будівля потребує капітального ремонту.
Водонапірна башта – металева споруда циліндричної форми, що складається з
металевого бака та металевого стовбура, на якому закріплений бак. Висота – 10,0
м. Об’єм резервуару – 15,0 м3. Поверхня металу вкрита суцільною корозією.
Огорожа – металева сітка частково в металевих і дерев’яних стовпах. Стан
незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 238 787,66 грн. ПДВ – 47 757,53 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 286 545,19 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
28 654,52 грн.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта 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 – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18.12.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 22 грудня 2017 р., час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погрібом загальною площею 126,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів нежитлової нерухомості у
складі: одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2, ІV група капітальності з
підсобною спорудою підвалу (погребу) площею 30,7 м2, ІІ група капітальності.
Об’єкт тривалий час корисно не використовувався, має обмежені функціональні
експлуатаційні можливості.
Місцеположення: периферія, другорядна вулиця на межі виробничої та житлової зон населеного пункту, в оточенні одно- і двоповерхової житлової та громадської
забудови, виробничих об’єктів, задовільний транспортний та пішохідний доступ в
межах населеного пункту. Місце розташування: поруч з двоповерховими квартирними житловими будинками, доступ до необхідних інженерних мереж та комунікацій, як то централізовані електропостачання, водопостачання, газопостачання,
сприяють певній інвестиційній привабливості даного об’єкта нерухомості.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 351,0 м2,
у т. ч. під будівлями – 163,0 м2; під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2.
Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 5924755800:02:001:1014 за цільовим призначенням «для роздрібної торгівлі та комерційних послуг».
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
49 110,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомості – 37 600,00 грн; ціна земельної
ділянки – 11 510,00 грн.
ПДВ – 9 822,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 58 932,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомості – 45 120,00 грн; ціна земель
ної ділянки – 13 812,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 893,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46002.
Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», код за ЄДРПОУ
03118908.
Відомості про об’єкт: адмінбудинок складається з цокольного поверху
виробничо-складського призначення та 1-го та 2-го поверхів адміністративного
призначення, оснащений окремими входами в цокольний поверх з прибудинкової
території на рівні поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи на рівні
поверхні землі. У будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання,
каналізація, газопостачання, які частково демонтовані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0488 га, кадастровий номер 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні житлової
та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 224 060,00 грн,
у т. ч. вартість адмінбудинку – 2 072 220,00 грн, вартість земельної ділянки –
151 840,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 444 812,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 668 872,00 грн,
у т. ч. вартість адмінбудинку – 2 486 664,00 грн, вартість земельної ділянки –
182 208,00 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації протягом одного року з
моменту підписання акта передачі; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення, у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України; подальше
відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 266 887,20 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911 в
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 22 грудня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-вировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташуванням в
робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10-:-15,
17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а,
8, 10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 386 040,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 321 700,00 грн; ПДВ – 64 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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 передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому законодавством
порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. 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 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 38 604,00 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) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
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).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, а
саме: душова (літ. А-1) площею 5,5 м2; лазня (літ. а) площею 6,8 м2, є частиною
приміщень у будівлі тракторної бригади, 1965 року побудови. Об’єкт розташований
поза межами с. Філіція. Приміщення не мають окремого входу, потребують капітального ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові, не мають твердого покриття. До будів
лі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення
відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан – задовільний.
Фізичний знос – 38,25 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.

29 листопада 2017 року

Початкова ціна без ПДВ – 4 220,00 грн, ПДВ – 844,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 064,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець вирішує самостійно; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта; сплата ціни продажу за
об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ
ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач:
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 506,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова)
загальною площею 12,3 м2, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 22 грудня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полта
ва, вул. Пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233
довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною
350 м, що перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт»
(код за ЄДРПОУ 01553876).
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м.Чернівці, просп. Незалежності, 106.
Зберігач: ТДВ «Холодпродконтракт», код за ЄДРПОУ 01553876 (м. Чернівці,
вул. Коломийська, 9в).
Відомості про об’єкт: кабельна лінія на напругу 10кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120,
дата прокладки – 1981 р. придатна до експлуатації;
кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120, дата прокладки – 1981
р., придатна до експлуатації.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт продається як рухоме майно без земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 58 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 70 281,60 грн.
ПДВ – 11 713,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та
після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за
актом передачі; подальше використання об’єкта за функціональним призначенням; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; дотримання санітарноекологічних норм утримання об’єкта приватизації; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом
запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо
на об’єкті до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 7 028,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18.12.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50
будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та споруд – у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування,
прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
виробництво контрольно-вимірювальних приладів;
виробництво підіймально-транспортного устаткування;
виробництво інших виробів з пластмас;
виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова,
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства
Статутний капітал – 17 784, тис. грн.
№
Найменування показника
2014 рік
2015 рік
2016 рік 9 місяців 2017 року
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
3429
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833
-14240
-14551
-15009
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
-458
4 Рентабельність, %
–
–
–
–
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
2880
6 Вартість власного капіталу, тис.грн
14530
14448
14104
14037
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
809
Кредиторська заборгованість, тис. грн,
8
622
732
309
526
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

Кількість та склад робочих місць станом на 01.11.2017: директор – 1; заступник директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник головного бухгалтера – 1;
спеціалісти – 6; службовці – 2; основні робочі – 10; допоміжні робочі – 3; охо
рона – 7; МОП – 1.
Кількість робочих місць – 33.
Кількість працюючих – 33 особи.
Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок) грн, у т. ч. ПДВ – 9 406 140 грн
(дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок) грн.
Умови продажу: збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількості
існуючих робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту
згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників
підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом
6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечити
соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з ФДМУ договір про безоплатне зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного
майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного
законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням
захисних споруд цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до
договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження
такого майна, а також створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків до комунальної власності відповідно до вимог чинного
законодавства; збереження стендів СПЦ 3 (інв. № 38875) і СКУ (інв. № 20986А),
які вмонтовані в приміщення № 69 площею 375,25 м2, що розташоване на другому
поверсі складально-монтажного корпусу, і надання цих стендів в користування на
договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних
ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП
«ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на дату підписання договору купівлі-продажу;
не перешкоджати працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП
«КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в
частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на
правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне
використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до
100 осіб) у приміщенні підвалу цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на
договірних засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись
екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного
середовища; питання землекористування вирішується покупцем після укладення
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації
припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту
укладення договору купівлі-продажу не відчужувати єдиний майновий комплекс
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом
державного майна України із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684,00 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні), що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна
України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.12.2017 до 15.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 19.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (час початку
аукціону) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні
адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,
55, оф. 413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7,
7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044)
200-34-08, (044) 284-52-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у тому числі: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади
готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини
та обладнання –75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному
приміщенні будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства знаходиться в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять
тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 80 копійок), у т. ч. ПДВ – 1 186 049,80 грн
(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: забезпечити збереження згідно з вимогами
чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають приватизації і будуть передані покупцю відповідно
до договору на відповідальне зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційного укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження
такого майна, а також створення умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 18.12.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 22.12.2017, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00. Адреса вебсайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
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09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Універсальної
товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@utsb.kiev.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, тел. (044) 482-07-42)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – шопа для складання сировини
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка,
129б.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю виробничого призначення змонтовано із збірних
залізобетонних конструкцій: фундаменти стовпчасті залізобетонні; стіни – відкритий каркас із збірних залізобетонних колон; покриття із збірних залізобетонних
балок та дерев’яних прогонів; покрівля азбестоцементна. Група капітальності – ІІ.
Корисна площа – 1 300,0 м2.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми –
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з
консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 8 626,0 м2, у т. ч. під будівлею –
3 458,0 м2. Кадастровий номер 5921580400:05:001:0152. Цільове призначення:
для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження
у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 87 590,00 грн. ПДВ – 17 518,00
грн. Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення,
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (об’єкта незавершеного будівництва) у встановленому законодавством порядку, засоби платежу
для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 15 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лазні,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».

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

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

свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами. Документи для
участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв

до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитися з об’єктом продажу можна
звернувшись до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові
дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на
околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній
частині, на відстані 250 м від дороги загального користування на території колишньої тваринницької ферми, поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє
собою земельну ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї
(виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку
будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу,
або таке, що потребує монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, по
межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок). ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість гривень
40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу
України протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта
незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу,
здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених
договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівліпродажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 315,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – фельдшерсько-акушерського пункту
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Борівці, вул. Головна, 77а.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн (двісті
двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.), без урахування ПДВ, у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот п’ятдесят сім
грн 00 коп.); земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ.
ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її цільового
призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 18 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн. ПДВ –
284 686,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 708 120,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
22 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 18 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Нежитлове вбудоване приміщення
м. Дніпро, вул. Казакова, 2
144,0
433 584,00
5 років
Інше використання державного майна (розміщення твері науки України
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
допаливної котельні на альтернативних видах палива)
2 Державне агентство
05387179, Управління каналу Дніпро-Донбас, Дніпропетровська обл.,
Нежитлові вбудовані приміщення
–
Дніпропетровська обл., Петриківський 32,85
15 708,00
2 роки 364 дні Розміщення рибного господарства
водних ресурсів України м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 6а, тел. (0569) 56-05-99
р-н, Шульгівська с/р, с. Шульгівка
3 Міністерство
08562909, Державна установа «Дніпровська виправна колонія (№ 89)», Дніпро- Частина нежитлового вбудованого при08562909.1.ЖСЮКЦМ284 м. Дніпро, вул. Данила Галиць20
155 491,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
юстиції України
петровська обл., м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, тел. (056) 375-28-62
міщення
кого, 1
підакцизної групи
4 Міністерство освіти
02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро, Нежитлове вбудоване приміщення
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Казакова, 2
144,0
433 584,00
5 років
Інше використання державного майна (розміщення твері науки України
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
допаливної котельні на альтернативних видах палива)
5 Міністерство освіти
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро,
Частина нежитлового приміщення навчального
Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Д. Яворниць6,0; 6,0;
214 074,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу продоі науки України
просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19
корпусу № 10; частина нежитлового приміщенкого, 19
6,0
вольчих товарів
ня навчального корпусу № 4; частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 4
6 Міністерство освіти
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вернад- Частина нежитлового вбудованого приІнформація відсутня м. Дніпро, вул. Аржанова, 12
2,0
16 020,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає
і науки України
ського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
міщення
продовольчі товари (кавовий автомат)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

місцезнаходження
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Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
7 Міністерство освіти
1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту Нежитлове вбудоване приміщення
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
461,7
765 582,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (розміщення
і науки України
ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47
твердопаливної котельні)
8 Міністерство освіти
02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універсиНежитлове вбудоване приміщення
Інформація відсутня м. Камянське, вул. Медична, 12
280,2
770 079,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
і науки України
підакцизної групи
тет», м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (056) 247-46-70
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02547004, Професійно-технічне училище № 4, вул. М. Бірюзова, 90/14, м. Полтава,
Нежитлове приміщення
02547004.1.СВДКЛЖ001 вул. М. Бірюзова, 90/14,
64,9
358 700,00
2 роки 11 місяців Проведення занять з ПДР, ОБДР та будови автомобіля, у т. ч. для
і науки України
36007, тел. 67-73-42
м. Полтава
учнів ПТУ № 4 у вечірній час з 15.00 до 21.00 згідно з графіком
2 Міністерство освіти 02546803, Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професій- Частина холу на першому
02546803.1.МАЛПБТ001 м. Полтава, вул. Маршала Бі2,0
13 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих тоі науки України
не училище», 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 64а, тел.(0532) 53-02-17
поверсі навчального корпусу
рюзова, 64а
варів, крім товарів підакцизної групи (лоток)
3 Міністерство освіти 02071100, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, просп. Частина нежитлового при- 02071100.1.ЮУЧПКХ048 просп. Першотравневий, 24,
2,0
19 730,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
і науки України
Першотравневий, 24, м. Полтава, тел.(0532) 56-98-94
міщення
м. Полтава
4 Державна судова
26304855, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтав- Нежитлова будівля
26304855.1.ЕЦФЯКВ023 вул. Євгена Гребінки, 51, м. Гре- 156,6
577 090,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (заняття з хореографії
адміністрація України ській області, вул. Сінна, 16, м. Полтава, 36039, тел. 0-53-22, 2-24-25
бінка, Полтавська обл.
з дітьми)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство риб- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, Гідротехнічні споруди рибогосподар- 25592421.85.ААЕЖАЖ824 с. Федірки, на території Волочиської міської об’єднаної
–
438 530,00
2 роки 11 місяців Здійснення діяльності по розного господарства України 04053, тел. (044) 486-07-91
ської технологічної водойми «Федірки»
територіальної громади, Волочиський р-н, Хмельницька обл.
веденню риби, аквакультура
2 Міністерство соціальної 21316799, Чемеровецький районний центр зайнятості, провул. Кооперативний, Приміщення на третьому поверсі
21316799.1.ККГЛРХ065 провул. Кооперативний, 6, смт Чемерівці, Хмельницька
12,1
21 367,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
політики України
6, смт Чемерівці, Хмельницька обл., 31600, тел. (0259) 9-23-07, 9-13-53
адміністративної будівлі
обл., 31600
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за немісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, вул. Богдана
68,55
1 661 580,00
Хмельницького, 4
станом на 31.08.2017
–
м. Київ, вул. Полковни18,2
244 700,00
ка Шутова, 13
станом на 31.08.2017

максимально можмета використання
ливий строк оренди
37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості Укра- Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му поверсі
2 роки 11 місяців Розміщення: офіса (55,3 м2); стоянки для автоїни, вул. Хрещатик, 30, м.Київ, 01001, тел. (044) 206-38-44
будівлі та асфальтований майданчик (інв. № 10310001)
мобілів (13,25 м2)
02544537, Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му поверсі
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаінформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», 03067, навчального корпусу
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13, тел. 456-90-83, 400-85-67
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство освіти і науки
України

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харків,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 23 загальною площею 129,5 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 1 648,67 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення виробництва та офіса; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останні три місяця оренди.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 33 загальною площею 339,0 м2 та нежитлове приміщення будівлі
№ 34 загальною площею 335,5 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 8 158,56 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення виробництва;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий)
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяця оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації. Тел./факс для
довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі (інв. № 92)
площею 5,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 55/2, військове містечко № 27.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.08.2017
становить 179 169,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 741,29 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – вересень 2017 року за умови використання для розміщення телекомунікаційного обладнання операторів, які надають
послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, а саме для розміщення 2 антено-місць.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом
місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа
поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт
з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за
незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою
адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
Новоград-Волинської КЕЧ району про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Новоград-Воли
нська КЕЧ району, адреса: 11704, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Волі, 39.

29 листопада 2017 року

 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень в будівлі № 10 (казарма) площею 35,1 м2 військового містечка № 2
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна на 31.07.2017 становить 123 552,0 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Новоград-Волинська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2017 р. становить 411,43 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; використання нерухомого військового майна з метою розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військових частинах; компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства
надається право користування для досягнення мети оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10
днів з моменту оголошення результатів конкурсу; здійснення за власний рахунок
капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори
з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; зобов’язання орендаря щодо збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарно-екологічними нормами та правилами
пожежної безпеки; забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з моменту
підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; термін
оренди – 2 роки 11 місяців; обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму
на території військової частини.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 31-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в НовоградВолинській КЕЧ району за адресою: 11704, Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Волі, 39.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень в будівлі № 29 (їдальня) площею 128,4 м2 військового містечка № 5
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна на 31.07.2017 становить 321 385,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Новоград-Волинська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2017 р. становить 1 070,21 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; використання нерухомого військового майна з метою розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військових частинах; компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства
надається право користування для досягнення мети оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10
днів з моменту оголошення результатів конкурсу; здійснення за власний рахунок
капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори
з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; зобов’язання орендаря щодо збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними та екологічними нормами та правилами
пожежної безпеки; забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з моменту
підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; термін
оренди – 2 роки 11 місяців; обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму
на території військової частини.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в НовоградВолинській КЕЧ району за адресою: 11704, Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Волі, 39.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
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 (поштова
адреса, контактний та мобільний телефони);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; 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 виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заява з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта оренди за адресою: 11704,
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 39.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти
з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу у м. Новоград-Волинський
(04141) 2-16-56.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеса,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі
контрольно-перепускного пункту (№ 71 за генеральним планом) загальною площею 14,15 м2 на території військового містечка № 11 за адресою:
м. Одеса, вул. Пироговська, 2.
Мета оренди – розміщення відділення банку.
Розмір орендної плати: стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ – 4 667,00 грн
на місяць (базовий місяць розрахунку – січень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю під
об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна
місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Миколаєва,
адреса: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення сміттєзбірника в будівлі інв. № 231 загальною площею 61,0 м2 та технічний майданчик загальною площею 90,0 м2
військового містечка № 22 за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Коротченка,10б.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно
до вимог чинного законодавства, становить 458,50 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – жовтень 2017 року при використанні військового майна під
розміщення котельні з орендною ставкою 15 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку
орендної плати для запропонованого виду діяльності.
2. Ефективного використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за
умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за
рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.
7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застрахованим.
8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційну площі
землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію в розмірі
та порядку, що встановлені чинним законодавством.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організа
ціями.
11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, які визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна, що належить до
державної власності»;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутств, зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності, декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімн. 22.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімн. № 22 КЕВ
м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних) у
економіста з договірних та претензійних Путятіної Наталі Іллівни.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 4
будівлі № 7 загальною площею 127,2 м2 військового містечка № 122 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 1 539,33 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення виробництва;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий)
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок (057) 700-44-63, 700-44-66.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. ВолодимирВолинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єктів та їх місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 51,7 м2 в будівлі № 191 (КПП) за адресою: Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. 9 Травня, 2, військове містечко № 2.
Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 104 977,00
грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – жовтень 2017 р. становить 722,41 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної
плати; використання об’єкта оренди: для розміщення магазину продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи відповідно до розділу 3 спільного наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000
№ 1549/241.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1, КЕВ
м. Володимир-Волинський.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до проведення конкурсу. Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 3718,3 м2, літер «А-2». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл.,
Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД ) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначаються у разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля столярної майстерні загальною площею
142,3 м2, літер «К-1». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у
разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2, літер «I-1». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у
разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля цеху їдальні загальною площею
461,3 м2, літер «М-1». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у
разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля клуб-буфету загальною площею
436,0 м2, літер «П-1». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Грибовиця,
вул. Миру, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у
разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Замовник та особа – платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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».

№ 94 (1114)

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна – окремо розташована
будівля – до 7,2 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці
«Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016
№ 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1 є нерухоме майно –
окрема будівля (виробничого призначення загальна площа яких більше 1 500,0 м2),
за № 2 є нерухоме майно – окрема будівля (виробнича), за № 3 є нерухоме майно – окрема будівля (виробнича або складська), за № 4 та № 5 є нерухоме майно –
окрема будівля (нерухомість під заклади громадського харчування).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
14,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
18.03.2016: 1 352 415,15 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 30.11.2017.
Платник робіт з оцінки – ГО «Охорона природи Волині».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до № 251) (літер В-3) площею 81,0 м2 (кабінет № 201). Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
станом на 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Автомобільна школа АС».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 до № 251) (літер В-3) площею 100,5 м2 (кабінет № 35). Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Львівська,75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
станом на 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які міс-

тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Автомобільна школа АС».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
108,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
18.03.2016: 1 352 415,15 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 30.11.2017.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВЕЖА-ДРУК».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки»
(лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки
з метою оренди за є нерухоме майно – приміщення, частина будівель (офіс).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Куліш І. С.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смирнова, 47. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Куліш І. С.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 10,0 м2 та балкон площею
5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 25. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфсел»
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 153,8 м2.
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець,
вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Гавва Ю. А.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,5 м2
(у т. ч. площа загального користування – 5,0 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малова О. О.
Дата оцінки – 16.11.2017.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,18 м2
(у т. ч. площа загального користування – 2,88 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Бюро
оцінки». Дата оцінки – 12.10.2017.
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 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,3 м2
(у т. ч. площа загального користування – 2,3 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Содель». Дата оцінки – 14.12.2017.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,4 м2
(у т. ч. площа загального користування – 11,4 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпро
діпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Науково-проектний центр ДТЕК».
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,74 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,34 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпро
діпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр правової допомоги «Златоуст».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 301,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27м. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Спортивний альянс».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 48,8 м2
(у т. ч. площа загального користування 4,4 м2). Балансоутримувач: ДП Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Аквартус».
 12. Назва об’єкта: частина зовнішньої поверхні димової труби котельні
площею 48,0 м2 та майданчик площею 7,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Дата оцінки – 23.10.2017.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 33,0 м2
(в т. ч. площа загального користування – 2,1 м2). Балансоутримувач: ПАТ
«Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дніпро, вул. П. Калнишевського (Косіора), 27к. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Левчен
ко В. С. Дата оцінки – 04.09.2017.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 157,5 м2
(у т. ч. площа загального користування – 32,0 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпровська природна інспекція».
 15. Назва об’єкта: механічний цех площею 203,4 м2, металева естакада
площею 292,2 м2 та коридор площею 8,2 м2. Балансоутримувач: КП «Півден
укргеологія». Адреса: м. Волноваха, вул. Центральна, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Риженкова О. В.
 16. Назва об’єкта: будівля кафе «Уют», літ. А, загальною площею
329,2 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
 17. Назва об’єкта: будівля магазину, літ. А-1, загальною площею
49,5 м2. Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств». Адреса:
м. Дніпро, вул. Снігова, 9д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 30.11.2017.
 18. Назва об’єкта: будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2.
Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств». Адреса: м. Дніпро,
вул. Повітряна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
 19. Назва об’єкта: 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. Балансоутримувач:
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Дата оцінки – 30.11.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях) (до уваги
приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів)
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 08 грудня 2017 р.
Конкурс відбудеться 14.12.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЛУГАНСЬКА область
РВ ФДМУ по Луганській області повідомляє про скасування проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна цілісного майнового комплексу Державного підприємства
«Ордена Трудового Червоного Прапора Державний скляний завод «Пролетарій»
(публікація в газеті «Відомості приватизації» від 15.11.2017 № 90 (1110), у зв’язку
з недостатністю вихідних даних для проведення оцінки.
Нове офіційне повідомлення про умови та дату проведення конкурсу щодо
зазначеного об’єкта буде опубліковано у газеті «Відомості приватизації» та розміщено на офіційній сторінці РВ ФДМУ по Луганській області.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 155,2 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Галицький Андрій Євгенович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 254,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Паво Груп».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18) площею 44,4 м2 та нежитлове приміщення (кімн. № 19) площею
134,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
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.
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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
слід 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: будівля корівника (інв. № 11) загальною площею
2
755,5 м та будівля зерноскладу (інв. № 5) загальною площею 606,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Шевченка, 152.
Балансоутримувач: ДП «Ліктрави». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Шевченка, 152. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Селянське (фермерське) господарство «Тарас Теодор Михайлович».
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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху адміністративного будинку з допоміжними будівлями і спорудами площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ комерційний банк «ПриватБанк». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2017: 3 970,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі «Гаражі» виробничої бази монастиря Бернардинів площею 97,0 м2, інвентарний номер
10310012, реєстровий номер 21146541.2.АААДДЛ310, що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дохтор Мар’яна Миколаївна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2017: 1 354,68 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: площадки для встановлення контейнера площею
15,2 м2 та одне антено-місце (частина покрівлі даху будівлі висотою 26 м під
встановлення трубостійки висотою 6 м, площею 4,4 м2, частина кабельроста
площею 4,1 м2 та частина фасаду будівлі площею 12,0 м2), що перебувають
на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січових Стрільців, 2, м. Борщів, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замов
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ
«ВФ Україна». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017: 12
418,66 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди нагульного ставу
«Урмань»: дамба (інвентарний номер 500, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ405), обвідний канал (інвентарний номер 540, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ434), водопостачальний канал (інвентарний номер 541, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ399), шлюз регулятор (інвентарний номер 542, реєстровий
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ487), шлюз регулятор (інвентарний номер 543, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ488), шлюз регулятор (інвентарний номер
544, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ489), що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Бережанський р-н, в межах земель Урманської сільської ради, за
межами с. Урмань. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефони замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сазан-2012».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 05.09.2017: 5 303,96 грн.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка

нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 яких не перевищує 2 400,00 грн, об’єкта № 4 – не перевищує 9 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної
нерухомості; об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості,
гаражі; об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель (фасади, фасадні стіни, дахи), що призначені для розміщення
телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв; об’єкта оцінки
№ 4 – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Інформаоб’єкта оцінки, площа, місцезнахо№ Найменування
проведен- ція про
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
Дата оцінки Мета
з/п дженнякод
ня
оцінки
замовника/
за ЄДРПОУ, контактний телефон)
платника
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 14, 15, 19, 20 на
На дату укла- Визначення
ГО «Сімей1-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого кор- дення договору вартості об’єкта ний клуб
пусу, літ. А-12, загальною площею 112,3 м2 за адре- на проведення оренди з метою «Два в
передачі в
одному»
сою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на незалежної
оренду
балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980, оцінки
тел.: (057) 701-14-26, 701-07-29, 701-07-30
2 Частина холу № 1 на 2-му поверсі 14-поверхової
На дату укла- Визначення
ФОП
адміністративно-учбової будівлі загальною площею дення договору вартості об’єкта Арсюко7,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, на проведення оренди з метою ва В. В.
незалежної
передачі в
що перебуває на балансі Харківського державного
оренду
університету харчування та торгівлі, 01566330, тел.: оцінки
(057) 337-85-35, 336-89-79
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 19 та 1/2 кімн.
На дату укла- Визначення
ТОВ «Коло
№ 13, 14, 16, 18 на 1-му поверсі одноповерхової
дення договору вартості об’єкта Турботи»
адміністративної будівлі загальною площею 25,55 м2 на проведення оренди з метою
передачі в
за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Хар- незалежної
оренду
ківська, 2, що перебувають на балансі Куп’янського оцінки
міськрайцентру зайнятості, 21247874, тел.: (057)
425-69-24, 5-64-91
4 Одноповерхова будівля магазину загальною площею На дату укла- Визначення
ХФ Кон97,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3,
дення договору вартості об’єкта церну
що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора на проведення оренди з метою «Війсьнезалежної
передачі в
кторг
матеріально-технічного забезпечення», 08162096,
оцінки
оренду
сервіс»
тел. (057) 370-38-63
5 Двоповерхова будівля лабораторії з підвалом заНа дату укла- Визначення
ТОВ Фірма
гальною площею 605,8 м2 за адресою: м. Харків,
дення договору вартості об’єкта «БАТ»
на проведення оренди з метою
вул. Челюскінців, 3, що перебуває на балансі ДУ
передачі в
«Харківський обласний лабораторний центр Міністер- незалежної
оренду
ства охорони здоров’я України», 38493324, тел.: (057) оцінки
315-00-07, 315-04-13
6 Частина холу на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі
На дату укла- Визначення
ФОП
тенісних кортів загальною площею 7,0 м2 за адредення договору вартості об’єкта Сващенко
на проведення оренди з метою П. П.
сою: м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває
передачі в
на балансі Харківського національного університету незалежної
оренду
імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-12-47, оцінки
707-52-31
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 46, 47 на 1-му
На дату укла- Визначення
ТОВ
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загаль- дення договору вартості об’єкта «НВП
ною площею 80,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пол- на проведення оренди з метою «ЕКОЕНЕРнезалежної
передачі в
ГОКОМ»
тавський шлях, 188а, що перебуває на балансі
оренду
Державного університету телекомунікації, 38855349, оцінки
тел. (044) 249-25-29
8 Частина одноповерхової будівлі гаража загальною
На дату укла- Визначення
ФОП
площею 80,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цемент- дення договору вартості об’єкта Сидона, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська на проведення оренди з метою ров К. В.
незалежної
передачі в
контора матеріально-технічного забезпечення»,
оцінки
оренду
08162096, тел. (057) 370-38-63
9 Одноповерхова будівля гаража загальною площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
44,2 м за адресою: м. Харків, вул. Кацарська, 60,
дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
10 Одноповерхова будівля гаража загальною площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
93,6 м за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
11 Одноповерхова будівля складу загальною площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
127,5 м за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
12 Одноповерхова будівля гаража загальною площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
159,9 м за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
13 Одноповерхова будівля майстерні загальною площею На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
269,3 м за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
14 Одноповерхова будівля підприємств побутового
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
обслуговування загальною площею 457,7 м за адре- дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
сою: м. Харків, вул. Кацарська, 60, що перебуває на на проведення оренди з метою
передачі в
балансі Харківської філії Концерну «Військторгсервіс», незалежної
оцінки
оренду
38746882, тел. (050) 960-78-92
15 Одноповерхова будівля складу загальною площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «Віта
2
559,6 м за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, дення договору вартості об’єкта ЮСТ»
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну на проведення оренди з метою
незалежної
передачі в
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92
оцінки
оренду
16 Приміщення одноповерхової прибудови до
11.10.17
Визначення
ТОВ «ША2-поверхової будівлі навчального корпусу «Лаборатовартості об’єкта КРІЗІ»
рії та дендрології» житлово-комунального технікуму
з метою продоакадемії загальною площею 113,2 м2 за адресою:
вження договору
оренди
м. Харків, вул. Шевченка, 233а, що обліковується
на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2071151,
тел. 706-15-37
17 Нежитлові приміщення – кімн. № І-VI у підвалі пло- На дату укла- Визначення
ТОВ Фірма
щею 75,3 м2, кімн. № 1-12-16, 1-12а, 1-21-24, 1-24а, дення договору вартості об’єкта «ТАВРИДА»
на проведення оренди з метою ЛТД
VI, VII, IX на 1-му поверсі площею 236,3 м2, кімн.
передачі в
№ 2-1-9, 2-9а, 2-10-17, 2-19а, 2-19-22, 2-22а, 2-26- незалежної
оренду
28, 2-28а, Х-ХІІІ, Х на 2-му поверсі площею 681,6 м2 оцінки
у 2-поверховій нежитловій будівлі загальною площею
993,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. М. Батицького, 9,
балансоутримувач відсутній
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на ви-
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конання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково
інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна
у III кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 тис.
грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2
(1 га); окремо розташованої будівлі; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) –
7,2 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 6,2 тис. грн; легкових
транспортних засобів – 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд – 9, 4 тис. грн; пакета
акцій – 5,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: частина ґанку навчального корпусу № 3 площею 4,0 м2 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 22, що перебуває на балансі Херсонського
національного технічного університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Романова О. А. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.11.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить для об’єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо), – не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – будинок для вчителів
№ 47 разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19744, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10. Розмір земельної ділянки: 0,045
га. Дата оцінки: 30.11.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо розташовані будівлі – 7 200,00 грн, комплекс
будівель та споруд – 10 800,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 100
грн; цілісні майнові комплекси – 20 800,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 19 грудня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 грудня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні (літ. Е) площею
2
37,5 м . 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): 1,00 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: 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме юридична особа – ТОВ «ТриМоб».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’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’єкта оцінки є інженерні споруди, передавальні пристрої та конструкції частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів
Конкурси відбулися 10.07.2017.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому поверсі адмінбудівлі площею 53,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола,
243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НАФТОПРОМІНВЕСТ». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник Г. В.». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 120,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудівлі
загальною площею 15,88 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: провул. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Погудіна А. П. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання робіт – 7 календарних днів, вартість послуг – 1 150,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 20,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Коваль О. М. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 300,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: гаражне приміщення адміністративної будівлі площею
36,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Миру, 87, м. Городище, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Качур В. К. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 890,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель, а саме: санітарноепідеміологічна станція з прибудовами площею 80,7 м2 (літ. А-1, а, а); ґанок площею 4,2 м2; огорожа площею 56,1 м2 (літ. – № 1); ворота площею 6,1 м2 (літ. –
№ 2); хвіртка площею 1,6 м2 (літ. – № 3); погріб площею основи 4,6 м2 (літ. – Г);
господарча будова площею основи 79,6 м2 (літ. – Б); господарча будова площею
основи 55,8 м2 (літ. – В); колодязь, L = 5 пог. м (літ. – № 4). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Чигиринський шлях (Жовтнева), 94, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Філіпов Є. М. Дата оцінки:
31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання робіт – 7 календарних днів,
вартість послуг – 5 800,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху
виробничої будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 92,8 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Віталія Вергая (Батицького), 18, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ткачук Т. В. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання робіт – 7 календарних днів, вартість послуг – 1 280,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 74,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Михайла Грушевського, 131, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Тригубенко Ю. М. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП «Драник Г. В». Термін виконання робіт – 2 календарних днів, вартість послуг – 1 400,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху чотириповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною площею 69,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Самійла Кішки (Рози Люксембург), 189, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «АРНІКА-ЛЮКС». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Гребченко». Термін
виконання робіт – 2 календарних днів, вартість послуг – 1 150,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 554,05 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пров. Тараса Шевченка, 1а, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Прудивус С. В. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Гребченко». Термін виконання робіт –
2 календарних днів, вартість послуг – 1 150,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі площею 53,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної автомобільної інспекції УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Стеценко Н. В. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання
робіт – 2 календарних днів, вартість послуг – 1 200,00 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 12.07.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованого одноповерхового
медпункту загальною площею 220,42 м2; окремо розташованого одноповерхового спортзалу загальною площею 516,53 м2; окремо розташованої одноповерхової казарми загальною площею 929,2 м2, що перебувають на балансі Аварійнорятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій
області, за адресою: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці з метою
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5 015 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 –
№ 7 загальною площею 138,6 м2 у приміщенні № 5 одноповерхової будівлі кафепекарні (літ. А), що перебувають на балансі Науково-дослідного господарства
«Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, за адресою:
23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 14 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 052 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: № 3 – 16,7 м2;
част. № 4 – 2,4 м2, загальною площею 19,1 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому районі Вінницької області, за адресою:
22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Європейська (колишня Карла
Маркса), 28 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 39 площею 7,86 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 72
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А),
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центр МВС у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – гідротехнічних споруд: греблі ставу «Городище» (інв. № 1054), рибоуловлювача Городище (інв. № 1076), донного випуску уч. Городище (інв. № 1061); рибозахисної споруди верховини (інв. № 1082), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: гребля ставу «Городище» (інв. №1054),
рибоуловлювач Городище (інв. №1076), донний випуск уч. Городище (інв. №1061),
розташовані за адресою: урочище «Гес» за межами с. Городище на території Соснівської сільської ради Літинського району Вінницької області; рибозахисна споруда верховини (інв. № 1082) за адресою: урочище «Скали» за межами с. Сосни на
території Соснівської сільської ради Літинського району Вінницької області з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 3 200 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1, № 2
загальною площею 96,7 м2 у приміщенні № 2 одноповерхової будівлі складу з
прибудовою (літ. Б), що перебувають на балансі Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 30 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
№ 69 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби
України у Вінницькій області, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29 з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 28 площею 15 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 13 площею 8 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного аграрного університету, за адресою:
24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Кравчика, 5 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 002 грн;
по об’єкту державної власності – частині ділянки злітно-посадкової смуги розмірами 550 м х 42 м площею 23 100,0 м2, що перебуває на балансі Військової частини 3028 Національної гвардії України, за адресою: Вінницька обл., Калинівський
р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, б/н – конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.07.2017
1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності «Спортивний комплекс», до
складу якого входять: об’єкт нерухомості «Арочний зал для занять спортом»
(інв. № 466) площею 475,5 м2, рік забудови – 1987; спортивні зали, сауна, допоміжні приміщення та прибудови загальною площею близько 305 м2, рік забудови – 1987; рухоме майно в кількості 30 од., у тому числі спортивні тренажери
(інв. № 22968, 22969, 22970, 22971, 22972, 22993, 22994, 22995, 22999, 23010,
22967, 22985, 22990, 22996, 22997, 23009, 22983, 22984, 22991, 22992, 22998),
машинка «Листвиця» (інв. № 11619), годинник «Електроніка» (інв. № 55268),
стіл більярдний (інв. № 11960), трансформатор зварювальний (інв. № 23168).
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Адреса: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі внаслідок неналежного збереження державного майна. Дата оцінки:
28.02.2017. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 8 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 12,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С. Дата оцінки: 01.07.2017.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 27,8 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Землячки, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С. Дата оцінки: 01.07.2017.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 30,1 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ
України». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Поправка С. М. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 450,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 154,9 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Театральна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Васильківський Ю. О. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
397,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту. Адреса: м. Дніпро, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «Міська
дитячо-юнацька спортивна школа з опорних видів спорту» Дніпропетровської міської ради. Дата оцінки: 24.06.2017. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість
послуг – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 80,6 м2.
Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. М. Грушевського, 87а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Бойко С. А. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 800,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 122,72 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Торгівельно-промислове підприємство Дніпропетровського національного університету. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
послуг – 3 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 53,1 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Петров Д. К.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: торговельний кіоск площею 4,25 м2, торговельний павільйон
площею 92,0 м2 та літній майданчик площею 80,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Алале
Амар Мехлеф. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 200,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне обладнання МВС України
по Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ФК АКТИНІЯ».
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 18.07.2017
Для проведення незалежної оцінки вбудованого гаражного приміщення (поз. 4)
площею 46,8 м2 будівлі (літ. Т), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 1 950,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

4
4

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

4

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

ТОВ «Інвестиційна група «Захід»

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

5

ТОВ «Ека-Захід»

4

1 Приміщення площею 18,3 м2 адмінбудівлі, що обліковується на
балансі 11 державної пожежно-рятувальної частини УДСУ з надзвичайних ситуацій в Івно-Франківській області, за адресою: ІваноФранківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. 16 Липня,
90. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Частина даху площею 3,0 м2 адміністративно-лабораторного корпусу
№ 6А, що обліковується на балансі Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Частина даху площею 12,0 м2 адміністративно-лабораторного корпусу
№ 6А, що обліковується на балансі Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Нежитлові приміщення адмінбудівлі: приміщення площею 414,9 м2 на
першому поверсі; приміщення площею 400,2 м2 на другому поверсі;
приміщення площею 400,1 м2 на третьому поверсі; частина приміщення на п’ятому поверсі № 32 площею 18,7 м2 та № 33 площею 19,5 м2,
що обліковується на балансі Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
5 Частина приміщення мезоніну площею 30,1 м2 (прим. V – комора
згідно з техпаспортом) та частина даху площею 5,0 м2 адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
6 Частина горища загальною площею 24,0 м2 у будівлі гуртожитку, що
обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу
«Івано-Франківський національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди

Найменування/
ПІБ суб’єкта оціночної діяльності – переможця
конкурсу

1 900

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 650

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 10.07.2017

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 11.07.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єктах:
нежитлові приміщення будівлі їдальні площею 92,4 м2 (літ. Р), що перебувають на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир,
вул. Покровська (Щорса), 96 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
група інвентарних об’єктів у складі: склад площею 101,6 м2 (літ. Г), склад площею 15,2 м2 (літ. Г), склад площею 18,6 м2 (літ. Д), сарай (літ. Е) та столярний цех
(літ. Ж) площею 168,7 м2, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 50 (вартість виконання –
2 100,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 61,6 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на балансі ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»,
за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Шепетівка, 6 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 92,6 м2 (у т. ч. приміщення площею 16,8 м2, 16,4 м2, 21,3 м2,
2,9 м2, 5,5 м2, 6,2 м2, частина коридору площею 16,8 м2 та санвузол площею 6,7 м2)
у будівлі, що перебуває на балансі Романівської районної державної адміністрації,
за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, смт Миропіль, вул. Леніна, 40
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 18.07.2017
Для проведення незалежної оцінки:
частини нежитлового приміщення (поз. 3 за планом) площею 6,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн,
термін виконання – 5 днів;
частини нежитлового приміщення (поз. 57 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн,
термін виконання – 5 днів.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально визначеного майна, що відбулися 18.07.2017
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29
загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393,4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство
з додатковою відповідальністю «СІНІАТ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3. Мета проведення оцінки:
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації відповідно до Методики оцінки
майна з метою продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
59,9 м2 третього поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Український науково-дослідний інститут соляної промисловості. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 5,0 м2 (відм.
+ 49,0 м) та частина стіни площею 14 м2 копра скіпового багатоканатного підйому
ствола № 2 біс ВП «Шахта «Центральна» ДП «Мирноградвугілля». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна» ДП «Мирноградвугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Центральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 945 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 13.07.2017
Для проведення незалежної оцінки:
колісного транспортного засобу – легкового автомобіля SUZUKI-SWIFT, шасі
(кузова, рами) TSMMAН35S00915451, державний реєстраційний номер АО 1405
ВІ, 2003 року випуску, місцезнаходження об’єкта: 90202, Закарпатська обл., м.
Берегово, вул. Фабрична, 53 з метою його відчуження установою, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість послуг – 1 500,00 грн, термін виконання – 4 дні;
колісного транспортного засобу – легкового автомобіля SKODA OCTAVIA
COMBI, шасі (кузова, рами) TMBBE41U7Y2336506, державний реєстраційний номер
АО 9174 ВН, 1999 року випуску, місцезнаходження об’єкта: 90202, Закарпатська
обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53 з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких
умовах: вартість послуг – 1 500,00 грн, термін виконання – 4 дні;
колісного транспортного засобу – легкового автомобіля ВАЗ 2107, шасі (кузова, рами) ХТА21070031817760, державний реєстраційний номер АО 6165 ВМ,
2003 року випуску, місцезнаходження об’єкта: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56 з метою його відчуження установою, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість
послуг – 1 500,00 грн, термін виконання – 4 дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до виконання робіт з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що відбулися 13.07.2017
1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,1270 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 19, Слобідський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 850 грн, строк виконання – 5
календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,0525 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 195,
Московський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,0297 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 193,
Московський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,8547 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93,
Новобаварський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. У зв’язку з наявністю одного учасника конкурсу
конкурс визнано таким, що не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,1041 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 8а,
Слобідський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 500 грн, строк виконання –
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.07.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 22,1 м2 в адмінбудівлі (літ. А), що перебуває
на балансі ДП «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлових приміщень їдальні площею 96,8 м2 (приміщення 1-1, 1-2,
1-3, 1-4, 1-5, 1-6) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі
Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 42 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
навіс площею 258,5 м2, що перебуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир,
вул. С. Бандери, 6 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: комплекс будівель та споруд № 1:
готель (будівля літ. А) площею 476,6 м2, штаб (будівля літ. Б) площею 162,0 м2, казарма (будівля літ. В) площею 694,6 м2, гараж (будівля літ. Г) площею 228,4 м2, гараж
(будівля літ. Д) площею 85,3 м2, пилорама (будівля літ. Е) площею 569,6 м2, насосна
станція (будівля літ. Ж) площею 16,7 м2, що перебуває на балансі Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтотранс», за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н,
Ігнатпільська сільська рада (вартість виконання – 7 640,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
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орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Захарченко Г. В. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 420,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
32. Назва об’єкта: приміщення автогаража площею 678,0 м2, склад алюмінієвий ДОК площею 360,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 21)». Адреса: Дніпропетровська обл.,
Солонянський р-н, с. Аполонівка, вул. Військове містечко, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Агріко-Південь».
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 420,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
33. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
4,83 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кучеренко Л. В. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
34. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 487,2 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
«Метизно-машинобудівельний Альянс». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 3 770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
35. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 94,4 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Укрспецналадка». Переможець – ФОП Пере
вай В. С. Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
36. Назва об’єкта: єдиний (цілісний) майновий комплекс «Спорткомплекс».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 10б. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для повернення з оренди. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дочірнє підприємство «СпортМастер» ПАТ «ЦГЗК». Дата оцінки 31.05.2017. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 26 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 20.
37. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) –«Танцювальний майданчик» у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
144,3 м2, будівля каси літ. Б, площа основи – 5,9 м2, навіс літ. В, площа основи –
190,3 м2, огорожа № 1 площею 266,7 м2, замощення І площею 1 256,2 м2, хвіртка
№ 2 (1од.). Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 30.06.2017. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 5 500,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 8.
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12. Назва об’єкта: частина даху площею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Медична, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки 01.07.2017. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг –
3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
56,15 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Компанія
Н2О». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене нерухоме майно – 382
об’єкта (будівлі, споруди, огорожі, резервуари для води, дороги, лінії електропередач, трубопроводи та мережі водогону, каналізації, електрозабезпечення),
окреме індивідуально визначене інше майно – 1 942 об’єкта (спеціалізація 1.2,
1.7). Балансоутримувач: Державне промислове підприємство «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – КП «Кривбасводоканал». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 50 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
1 149,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Баскетбольна
Аматорська Спортивна Академія». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
136,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Корнелій і Ко». Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 460,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: єдиний (цілісний) майновий комплекс – підстанція ПС 35/10
кВ. Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 106а. Дата оцінки 30.04.2017. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для повернення з оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпропетровський
завод кранів та засобів механізації «Дніпрокран». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 19 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 20.
18. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення «Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ.
а, входом в підвал літ. а/, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9,
підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею
153,0 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «ЄВРАЗ – Дніпровський металургійний завод». Адреса: м. Дніпро, просп. Свободи, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 30.06.2017. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 7 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього
структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Балансоутримувач: ПРАТ «ЄВРАЗ – Дніпровський металургійний завод» (ЄДРПОУ
05393056). Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт являє собою:
будівлю А літ. 2А-1, червоний куток літ. 2Б-1, будівлю майстерні літ. 2В-1, будівлю
контори літ. 2Г-2, будівлю насосної літ. 2Е-1, пакгауз погрузки літ. 2Ж-1, градирню
літ. 2Є-1, будівлю пропарників літ. 2З-1, навіс літ. 2К, туалет літ. 21, сховища № 9-36,
38, 41, 44, ємності емальовані № 53, обваловка № 51, автошлях літ. І, мостіння літ.
ІІ, силові мережі, технологічний газопровід, технологічний водопровід, технологічні комунікації та 81 од. майна. Дата оцінки: 30.06.2017. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Переможець – ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Вартість послуг –
25 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 14.
20. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Навчальноуніверсальний корпус на 1 920 студентів» Криворізького технікуму Національної
металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розташований на
земельній ділянці площею 0,58 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у
державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки 28.02.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
7 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Суспільно-побутовий
корпус» Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,46 га,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2г (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 04.03.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 7 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Гуртожиток на 400
студентів» Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,39 га,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2в (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.04.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 7 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Іванов Д. М. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 2 820,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 2 820,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 2 820,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Іванов Д. М. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 2 820,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
27. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
29,16 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «НВО «РАКУРС». Переможець – ФОП Вороте
ляк Е. Е. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
28. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
243,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, вул. Бульвар Свободи (Петровського), 39. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «МЕДІАСВІТ АВ». Дата оцінки:
16.06.2017 Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 520,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
29. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
130,2 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса:
Дніпропетровськ обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 49. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ВІКОЛІВ СЕРВІС». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
30. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
50,05 м2. Балансоутримувач: Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пахолка А. О. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
31. Назва об’єкта: склад площею 185,8 м2, сторожка площею 17,5 м2, прибудова площею 23,2 м2, склад площею 73,6 м2, будівля складу площею 88,0 м2,
будівля складу площею 447,2 м2, склад площею 68,6 м2, будівля шиномонтажу
площею 39,1 м2, будівля для мийки машин площею 112,7 м2. Балансоутримувач:
Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: м. Дніпро, вул. Чичеріна, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 13.07.2017
Об’єкт державної власності групи А – будівля лазні площею 207,5 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 13737989),
за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27. Суб’єкт
оціночної діяльності – ТОВ «Аналітично-консалтінговий центр «Епрайзер». Вартість – 4 800 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.
Об’єкт державної власності групи А – будівля лазні загальною площею 638,6 м2
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р, яка
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Мирненське» (код за
ЄДРПОУ 00852453). Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ГАРАНТ-ЕКСПЕРТИЗА».
Вартість – 5 500 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.
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Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049088
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