Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 10 (1030)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про завершення
приватизації державної частки об’єкта групи Е
Частку держави у розмірі 3,53 % статутного капіталу Колективного підприємства «Уманське міжгосподарське підприємство по виробництву комбікормів» (код
за ЄДРПОУ 00687824, вул. Слави, 1а, с. Дмитрушки, Уманський р-н, Черкаська
обл., 20332) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «Бізнес –
Комунікації» за 113 789,55 гривень без урахування ПДВ.

У номері

8 лютого 2017 р.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 31.01.2017 № 150)
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державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний
інвентар у кількості 737 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК:
частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58 та нежитлова будівля літ.
«Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19.
Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирнограда.
Кількість штатних працівників – 12 одиниць, а саме: директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери 4-го, 6-го розрядів, кухонний робітник, сторожі,
прибиральниця.
Баланс (тис. грн):
Звітний період
Показник
2014 рік
2016 рік
2015 рік
Актив
Необоротні активи
257,3
254,5
242,8
Оборотні активи
44,1
1,4
8,5
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
Пасив
Власний капітал
115,1
115,1
122,5
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
5,0
–
–
Поточні зобов’язання
181,3
140,8
128,8
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
Рентабельність підприємства за 2016 р. становить 5,96%.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,00 грн, ПДВ – 349 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення
працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;
створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України; протягом року, з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому
законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної
особи – Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного
харчування»; не перешкоджати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору
купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у
разі порушення покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності,
термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до
вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації
в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецький області
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених
законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із
законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у
сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 209 568,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 03.03.2017.
Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Максимальний рівень зниження ціни об’єкта державної власності становить
30% від початкової ціни продажу.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01021, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, (вул. Воровського),
51, оф. 11) оригінали заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох

примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні за методом зниження ціни – 27.02.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону за методом зниження ціни – Товарній біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі одного
відсотка від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 20 956,80 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони, у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони
загальною площею 317,0 м2 у літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв.
№ 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401
У2 (інв. № 519).
Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65.
Балансоутримувач: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі –
колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2, розташоване у
чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний, монолітний, стіни та перекриття
залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування: електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне.
Приміщення має окремий вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить
рухоме майно: кінопроектор «Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення
утримання об’єкта у належному санітарному стані; забезпечення вільного доступу
обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства
протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна; оплата
за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; подальше
відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівліпродажу здійснюється за погодженням з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецький області із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
у банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 03.03.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://
www.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 заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
27.02.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Українській універсальній біржі виплачується покупцем у розмірі одного відсотка від початкової ціни об’єкта приватизації,
що становить 2 334,60 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки), буд. 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у м.
Маріуполі Донецької області.
Ідентифікаційний код балансоутримувача 37989721.
Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2,
одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992.
Фундамент цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля
гаража боковими фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної
підстанції та будівлі котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні
комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста – 1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, ПДВ – 6 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у тому числі: об’єкта нерухомості: без ПДВ – 29 300,00 грн, ПДВ – 5 860,00 грн, з ПДВ –
35 160,00 грн; земельної ділянки: без ПДВ – 3 400,00 грн, ПДВ – 680,00 грн,
з ПДВ – 4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; забезпечення
дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійне вирішення
покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного
законодавства; здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на
об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну ділянку) згідно з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта приймання-
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передачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 924,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 03.03.2017. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
27.02.2017 до 17.00.
Заява 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 заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Винагорода організатору аукціону – товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі одного відсотка від початкової
ціни об’єкта приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

Івано-Франківська область
ОГОЛОШЕННЯ
Повторний аукціон з продажу нежитлової будівлі майстерні площею 741,8 м2
за адресою: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б, призначений на 21 лютого 2017 року, інформація про оголошення якого опублікована в
газеті «Відомості приватизації» № 8 (1028) від 01.02.2017 на стор. 2, відмінено.

Київська область
НФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка площею 826 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).

Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована за типовим проектом. Загальна площа – 826 м2.
Технічні характеристики: фундамент стрічковий, бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 868 126,00 грн, ПДВ: 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 03 березня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 27 лютого 2017 року
до 18.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,
15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00
до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова двоповерхова
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г)

зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь).
Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у
Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік. Технічні характеристики об’єктів:
нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки; перекриття – залізобетонні
плити; покрівля рулонна сумісна; підлога – бетонна основа, лінолеум, керамічна
плитка; вікна двійні дерев’яні, двері металеві, дощаті; оздоблення – штукатурка,
шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації – електропостачання, водогін,
опалення демонтовано;
цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога бетонна; ворота – металеві;
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання, опалення демонтовано.
Металева огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках.
Замощення: асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 932 232,00 грн, у т.ч. ПДВ –
155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 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.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у
встановленому законодавством порядку, питання землекористування вирішується
покупцем відповідно до вимог законодавства.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.03.2017 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.
Кінцевий термін прийняття заяв – 2 березня 2017 року до 17.00.
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 направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
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) 36-21-83.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального комбінату разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат, розташований в серединній частині населеного пункту та складається з
банно-прального комбінату (літ. А-2): двоповерхової цегляної будівлі з підвалом
загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66%;
будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 47,8 м2,
фундамент стрічковий бутобетонний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66%; пожежних резервуарів – наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 274 427,00 грн (двісті сімдесят чотири тисячі чотириста
двадцять сім гривень 00 коп.), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва –
148 856,00 грн (сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 00 коп.); земельної ділянки – 125 571,00 грн (сто двадцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна
гривня 00 коп.). ПДВ – 54 885,40 грн (п’ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят
п’ять гривень 40 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 329 312,40
грн (триста двадцять дев’ять тисяч триста дванадцять гривень 40 коп.),
у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 178 627,20 грн (сто сімдесят
вісім тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 коп.) з урахуванням ПДВ; земельної
ділянки – 150 685,20 грн (сто п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень
20 коп.) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі із
можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом
трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну
реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює конт
роль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового
призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни
її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн
та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок
№ 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 32 931,24 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять
одна гривня 24 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перерахову-

ється на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв: 13 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 Травня,
20, кім.402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532)
56-00-37).

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу
на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал перекритий
залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання цегли. Зовні стіни
будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях становлять 27 х
24м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних, несучих
стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан
стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли.
Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, триває руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33%.
Земельна ділянка: 2875 м2, кадастровий номер: 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн. ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 244 603,20 грн.

Грошові кошти в розмірі 24 460,32 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України,
МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом
одного року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати документи
та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
37180500900001, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 3 березня 2017 року товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована». Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 лютого 2017 р. до
18.00 включно.
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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А) знаходяться в одноповерховій, окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. До будівлі підведені,
але відключені заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації. Об’єкт не
використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 одиниць: апарат УВЧ – 1989 року, зуболікувальне
крісло – 1963 року, апарат УВЧ 66 – 1964 року, опромінювач комбінований КС-04
(2 од.) – 1973 року, апарат СНІМ-1 – 1972 року, інгалятор АЦ-1 – 1973 року, апарат
УВЧ-30 – 1973 року, апарат Достваля – 1977 року, бормашина БЗС-30-2 – 1985
року, помост для штанг (2 од.) – 1988 року, тренажер-змійовик – 1986 року, килимове покриття – 1979 року. Обладнання в неробочому стані. Земельна ділянка
окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 899,00 грн, ПДВ – 9 779,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 678,80 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил

8 лютого 2017 року

пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 5 867,88 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 10 березня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.birga-ukraine.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.
Інформація
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
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Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею
210,60 м2, прилягає до 2-поверхової будівлі контори ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Рік будівництва – 1956. Має чотири входи-виходи. До складу об’єкта входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2, приміщення № 8
площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 38,97%, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт знаходиться на
території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» – 1980 року, баян
«Ростов» – 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) – 1985 року, саксофон з набором –
1979 року, електрогітара БАС – 1985 року, установка ударна – 1985 року, підсилювач УА-4 – 1985 року, електроніка 11 – 1985 року, магнітофон «Комета» – 1985
року, телевізор «Електрон» – 1986 року, підсилювач Арта – 1986 року, електробаян
«Мечта-2» – 1990 року, підсилювач – 1990 року, підсилювач Том-1201 – 1990 року,
магнітофон «Соната» – 1980 року. Обладнання в неробочому стані. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 138 141,00 грн, ПДВ – 27 628,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 165 769,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметь-

ся покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 16 576,92 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 06 березня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 10 березня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України 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 Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.
birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році
(затверджений наказом Фонду державного майна України від 30.01.2017 № 135)
№
з/п

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ)

ГРУПА А
(ОІВМ)
Вінницька область
1 Нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі (№ 1-3 – № 1-21) та на 2-му поверсі (№ 2-1 –
№ 2-6) загальною площею 944,5 м2 2-поверхової будівлі котельні (літ. Н(13)); Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж; ТОВ «Вінницький крупозавод» (код за ЄДРПОУ 30487011)
2 Окремо розташована одноповерхова будівля їдальні площею 280,4 м2; Вінницька обл., Бершадський
р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211 «Н»; Бершадська міська рада (код за ЄДРПОУ 04051033)
3 Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 145,9 м2 (у т. ч. № 6-1 площею 95,7 м2; № 6-2 площею 29,6 м2; № 6-3 площею 5,0 м2, № 8-1 площею 15,6 м2) на 1-му поверсі будівлі магазину літ. «А» (колишнього торговельного комплексу); Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а
4 Будівля лазні загальною площею 221,1 м2; Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211К;
Бершадська міська рада (код за ЄДРПОУ 04051033)
5 Будинок побуту площею 131,1 м2; Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. 25; ПАТ «Вінниччина» (код за ЄДРПОУ 414150)
6 Будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2; Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4; ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 414316)
7 Будівля їдальні літ. «А», веранда «а», прибудова «а1» загальною площею 156,5 м2; Вінницька обл.,
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288; ПрАТ «Шаргородське АТП- 10528» (код за ЄДРПОУ 13335481)
8 Будівля лазні загальною площею 73,9 м2; Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, 25;
ПАТ «Жорнище» (код за ЄДРПОУ 414210)
9 Будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2; Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37А
10 Нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідного майданчика (літ. а), вхідного
майданчика (літ. а1); Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а
11 Будівля їдальні загальною площею 773,51 м2; Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. 21; ПАТ
«Вінниччина» (код за ЄДРПОУ 414150)
Волинська область
12 Протирадіаційне укриття загальною площею 250,8 м2; Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154; ТзДВ «АТП 10706» (код за ЄДРПОУ 5461119)
13 Електролінія зовнішня (інв. № 37) – державне майно, яке не увійшло під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» та перебуває на балансі ТзДВ «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів»; Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 15; ТзДВ «АТП 10706»
(код за ЄДРПОУ 953482)
14 Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею
1 723,1 м2 разом із земельною ділянкою; Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57;
ТОВ «Базальт» (перереєстроване з ВАТ «Ратногазбуд») (код за ЄДРПОУ 13346680)
15 Група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебуває на балансі Ратнівського
МУВГ, а саме: ремонтно-механічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2
(інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з бензовловлювачем
(інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезервуар (інв. № 101040); каналізаційнонасосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад ПММ площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада для миття
машин (інв. № 101043); технічні площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045);
благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101047); енергетичне господарство (інв.
№ 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні тепломережі (інв. № 101052); благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101053); електропостачання (інв. № 101054); Волинська
обл., Ратнівський р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а; Ратнівський МУВГ (код за ЄДРПОУ 05430343)
16 Очисні споруди, що не увійшли під час приватизації до СК ВАТ «Картонно-руберойдовий комбінат»
(ліквідовано), разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3; ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 38272943)
17 Під’їзні залізничні колії, що не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Оснастка»,
разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25; ВАТ «Оснастка» (код
за ЄДРПОУ 5797977)
18 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 м2 та
ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2 разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30; балансоутримувач відсутній
19 Склад для зберігання готової продукції (реєстровий № 5383767.1.ААБББК487) площею 484,1 м2 разом
із земельною ділянкою; Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114а; ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод» (код за ЄДРПОУ 05383767)
Дніпропетровська область
20 Група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою
(літ. М’-1) загальною площею 1 008,5 м2 та ємності ГСМ 25 м3 № 9, 10, 11; м. Дніпропетровськ, вул. Вінокурова, 5; ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259» (код за ЄДРПОУ 03116140)
21 Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. Ап/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. А; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б; ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 191307)
22 Нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2; м. Дніпропетровськ, вул. Свєтлова, 20; ВАТ «Дніпромлин» (ліквідовано) (код за ЄДРПОУ 951474)
23 Нежитлові приміщення площею 141,1 м2; м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 10/14; ВАТ «Дніпромлин»
(ліквідовано) (код за ЄДРПОУ 951474)
24 Будівля гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1); Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55; Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 2359946)
25 Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею 113,7 м2; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а; ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код за ЄДРПОУ 191307)
26 Нежитлова будівля загальною площею 471,6 м2; Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна,
3; ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Є. Дзержинського» (код за ЄДРПОУ 5393043)
27 Будівля магазину № 15; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86; ПрАТ «Північний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023)
28 Група інвентарних об’єктів, у складі: водопровідна насосна станція літ. Д-1, д-1 (інв. № 30090);
контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 кВт, літ. Ж-1 (інв. № 40025); майданчик для резервуарів
води № 1; огорожі № 2, 3; резервуар для води з фільтром № 4 (інв. № 20093); резервуар для води
250 м3 № 5 (інв. № 20094), позамайнові мережі дощової каналізації (інв. № 30096); каналізаційна побутова позаплощадка (інв. № 30095); розподільчий пункт РП1 (інв. № 40016), чарунки КСО 12 шт. (інв.
№ 40043-40053, 40019); Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5; ТОВ «Хлібзавод № 3» (код за ЄДРПОУ 34984708)
Донецька область
29 Нежитлове приміщення (їдальня); Донецька обл., м. Бахмут, пров. 2-й Ломоносівський, 3; ЗАТ фірма
«Стромгіпс» (правонаступник – ТДВ «СІНІАТ») (код за ЄДРПОУ 00290601)
30 Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною ділянкою; Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Миру (колишній просп. Леніна (просп. Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н; Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі Донецької області (код за ЄДРПОУ 37989721)
Житомирська область
31 Будівля колишньої їдальні площею 1331,6 м2 разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50а; МПП «Гранд» (код за ЄДРПОУ 31871170)
32 Частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба», у складі: будівля туалету, сушильна камера, ізолятор, душова-пральня, гуртожиток, спальний корпус 5Г, спальний корпус 5В, спальний
корпус 5А, спальний корпус 5Б, кінотеатр літній, будиночок для дітей, бесідка, водойма пожежна
металева; Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська с/р, Зарічанський лісгосп, квартал № 5,
виділ 18; ПП «ЄВМ-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 31678345)
33 Нежитлова будівля їдальні; Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Поліська, 1 (код
за ЄДРПОУ 30825081)
Закарпатська область
34 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2; будівля гаражів
літ. Д загальною площею 162,8 м2; будівля складу літ. Е загальною площею 49,2 м2; будівля аптеки
літ. Ж загальною площею 94,4 м2, разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., м. Берегово,
вул. Б. Хмельницького, 108; Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі
35 Комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного кіоску загальною площею 2 646,08 м2 разом
із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 249;
балансоутримувач відсутній
36 Вбудовані нежитлові офісні приміщення загальною площею 86,5 м2; Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Капушанська, буд. 171, прим. 3; Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
Запорізька область
37 Будівля літ. А-2 площею 1 056,48 м2; м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39; ТОВ «Правова компанія Еквітас
Лекс» (код за ЄДРПОУ 39505010)
38 Склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ. Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до
автомобілів в кількості – 241 од.; інше майно незнижувального запасу в кількості – 1 927 од.; м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60; ПАТ «АТП 12355»
39 Виробнича будівля (літ. А) площею 825,9 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
40 Мийка (літ. Б) площею 39,0 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
41 Майстерня (літ. З) площею 78,2 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач
ліквідований
42 Склад (літ. П) площею 12,0 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
43 Склад (літ. Р) площею 15,4 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
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44 Склад (літ. С) площею 18,7 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
2
45 Майстерня (літ. М) площею 12,5 м ; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач
ліквідований
46 Гараж (літ. О) площею 95,3 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
47 Гараж (літ. У) площею 45,2 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
48 Склади (літ. Н, Т, Ч, Ю, Я); м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
49 Електрозварювальний цех (літ. Л) площею 40,9 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
50 Навіс (літ. Ш) площею 139,0 м2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
51 Ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
52 Площадка під обладнання № 2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
53 Оглядова яма № 4; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
54 Вапняна яма № 5; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
55 Огорожа № 11; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
56 Замощення І; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4; балансоутримувач ліквідований
Івано-Франківська область
57 Будівля майстерні площею 741,8 м2, що не включена до статутного капіталу ВАТ «Променерговузол»;
м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б; ТОВ «Променерговузол» (код за ЄДРПОУ 05802750)
58 Електростанція дизельна на шасі ЗІЛ-157, що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком»;
м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2; Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 01184835)
59 Нежитлова будівля загальною площею 106,9 м2, майно колишнього банку «Україна»; Івано-Франківська
обл., Косівський р-н, смт Кути, майдан Шевченка, 4; Косівська РДА (код за ЄДРПОУ 24686114)
60 Будівля лабораторного корпусу колишньої Надвірнянської СЕС площею 384,4 м2; Івано-Франківська
обл., м. Надвірна, вул. Петрушевича, 3; Головне управління Держсанепідслужби у Івано-Франківській
області (код за ЄДРПОУ 38163048)
Київська область
61 Частина нежитлової будівлі (літ. А) – групи приміщень № 15, 16, ґанок, ґанок (сауна); Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10; ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745)
62 Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2); Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Леніна, 22; СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479)
63 Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ.
Б) загальною площею 50,4 м2; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13; Дочірнє підприємство ВАТ «Київхліб» «Білоцерківський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00378632)
64 Приміщення побуткомбінату (літ. М) площею 273,7 м2; Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94; ПАТ
«Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135)
65 Нежитлова будівля (конюшня); Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева; ПАТ
«Племінний завод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ 5407976)
66 Нежитлова будівля (столова); Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; ПАТ
«Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066)
Кіровоградська область
67 Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 разом із земельною ділянкою; Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, цукрозавод; ТОВ «Виробничо-будівельна компанія
«ІВВІ’С Україна» (код за ЄДРПОУ 34366955)
68 Адміністративна будівля та господарські приміщення разом із земельною ділянкою; Кіровоградська
обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1; Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689)
69 Комплекс будівель споруд та обладнання разом із земельною ділянкою, у складі: штаб-прохідна (літ.
АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2;
трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е);
гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід
до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1;
підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр. 4; ґанок, кр.5;
ґанок, кр.6; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа , № 4; повітряна лінія електропередач
напругою 1000 В; котел КЧ-1; Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2; Кіровоградська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 04055067)
70 Кран баштовий КБ-309, інв. № 031623 (реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098); Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1; ПрАТ «НВО «Етал»
71 Кран баштовий КБ-1003А1, інв. № 033844 (реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106); Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1; ПрАТ «НВО «Етал»
Луганська область
72 Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2; Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 2; ВАТ «Механізатор» (код за ЄДРПОУ 01240769)
73 Група інвентарних об’єктів, у складі: вбудовані приміщення адміністративної будівлі (літ. А-3) (відділення АКБ «Україна») загальною площею 1 504,79 м2 та дизельна (Д); Луганська обл., Марківський р-н,
смт Марківка, пров. Південний, 1; Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області (код за ЄДРПОУ 26297948)
Львівська область
74 Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення № 1 площею 32,6 м2 у будівлі гаража літ. «Е»; Львівська обл., м. Миколаїв, вул. І. Франка, 9; Управління Державної казначейської служби
України у Миколаївському районі Львівської області
75 Окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок, літера «А-2», поз. 1, загальною площею
198,9 м2; Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2; ПП «Газдиня»
76 Окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної підстанції площею 8,3 м2 з обладнанням; м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а; ПП «ЛьвівІнтерСервіс» (зберігач)
77 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина
пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка
М-250 (2шт.), шафа жарочна ШЖ-0,85; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
78 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: привід П-2, вентвідсос
МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор; Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
79 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: шафа для одягу (36
шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для
роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4
шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
80 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: стіл 2-міс. (56 шт.),
стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.); Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
81 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: лава для роздягання
(12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84
шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
82 Окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25 м3; м. Львів, вул. Богданівська, 11; ПАТ «Львівське АТП-24656 «Богданівське»
83 Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 1-го поверху (позн. ІІІ, 15, 17-19)
загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього готелю (А-2); Львівська обл., Радехівський р-н,
с. Павлів, просп. Юності, 6а; ТзОВ «Радехів-цукор» (зберігач)
84 Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: автокран КС 3575А реєстрацій
ний номер 6626ЛВЛ, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, автонавантажувач, автомобіль КАМАЗ-5320,
реєстраційний номер 9137 ЛВЛ, автомобіль ГАЗ-6611, реєстраційний номер 7277 ЛВО, причіп-розпуск-Е,
реєстраційний номер 04875 ТН; м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а; ТОВ «РЕМ-Трест» (зберігач)
Миколаївська область
85 Нежитлові вбудовані приміщення; Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76; Головне управління статистики в Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 02361417)
86 Комплекс нежитлових будівель у складі: адмінбудівля, дизельна, гараж, туалет, огорожа та споруди;
Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Куйбишева, 7; Державна судова адміністрація України в Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835)
87 Нежитлова будівля; Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32; Державна судова адміністрація
України в Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835)
Одеська область
88 Нежитлова будівля загальною площею 242,8 м2; Одеська обл., смт Сарата, вул. Леніна, 105а; Головне
управління статистики в Одеській області (код за ЄДРПОУ 02361819)
89 Нежитлові приміщення загальною площею 712,24 м2 у будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу;
Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 2б; ВАТ «Іллічівськзовніштранс» (код за ЄДРПОУ 1860124)
90 Приміщення магазину; Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Теплична, 1; КСП «Тепличне» (код за ЄДРПОУ 05528964)
91 Корпус млину з обладнанням; Одеська обл., смт Сарата, вул. Мельнична, 77; ВАТ «Саратський КХП»
(код за ЄДРПОУ 00955207)
92 Нежитлові будівлі загальною площею 222,1 м2, огородження № 1 довжиною 75 пог. м, металеві ворота № 2, № 3, № 4, що перебувають на балансі та орендуються ТОВ «Авангард-Д»; Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1а (код за ЄДРПОУ 33424167)
93 Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2; Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Кірове;
КСП «Кіровська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00855262)
94 Будівля контори-лабораторії; Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. К. Маркса, 52; ТОВ «ПМК
225» (код за ЄДРПОУ 01039857)
Полтавська область
95 Будівля карамельного цеху загальною площею 2 057,3 м2 в літ. «В-1-3»; м. Полтава, вул. Спаська, 10;
ПАТ «Полтавакондитер» (код за ЄДРПОУ 00382208)

№
Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач
з/п
(код за ЄДРПОУ)
96 Нежитлова будівля магазину разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобино, вул. Чапаєва, 1/17; ТОВ «Новомосковськ-Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041)
97 Нежитлова будівля магазин разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Старий Хутір, вул. Першотравнева, 2; ТОВ «Новомосковськ-Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041)
98 Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, 35; ПАТ «Агрокомплекс» (код за ЄДРПОУ 00384897)
99 Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, 33; ПАТ «Агрокомплекс» (код за ЄДРПОУ 00384897)
100 Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Леніна, буд. 6; ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651)
101 Нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова, 54є; ПСП «Майбородівське» (код за ЄДРПОУ 00845795)
102 Нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5; ВАТ «Павлівське» (код за ЄДРПОУ 372210)
Рівненська область
103 Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі колишньої сауни; Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б;
ПП «Пластранс» (код за ЄДРПОУ 33982500)
104 Приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2; Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. В. Олексин, вул. Шевченка, 16г; ПСП «Шпанівське» (код за ЄДРПОУ 00386577)
105 Нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 м2 разом із земельною ділянкою; Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12 (5); ПАТ «Дубноцукор» (код за ЄДРПОУ 00386577)
106 Будівля магазину загальною площею 305,6 м2 разом із земельною ділянкою; Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71; ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів» (код за ЄДРПОУ 00386577)
Сумська область
107 Група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами загальною площею
64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами загальною площею 85,3 м2; Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив «Заплава річки Ворскла», 3 та 3А
108 Нежитлова будівля (склад МТС Гараж) загальною площею 418,8 м2; ВАТ «Роменське АТП 15948» (код
за ЄДРПОУ 03118558)
109 Будівля магазину № 28; Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, ст. Корчаківка; ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
110 Будівля магазину № 22; Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Привокзальна, 9; ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
111 Група інвентарних об’єктів: майно ставків ПАТ «Сумирибгосп»; ДП «Укрриба»
112 Група інвентарних об’єктів: майно ставків ТОВ (ПАТ) «Лебединська рибоводно-меліоративна станція»;
ДП «Укрриба»
Тернопільська область
113 Під’їзна залізнична колія, 1800 м ст. Кременець; Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березіна, 77к;
ВАТ «Кременецький міжрайпостач» (код за ЄДРПОУ 00907303)
114 Адмінбудинок загальною площею 744,4 м2; м. Тернопіль, вул. Глибока, 19; ТОВ «Тернопільавтотранс
16100» (код за ЄДРПОУ 03118908)
115 Будівля банку площею 366,1 м2; Тернопільська обл., м. Копичинці, вул. Чортківська, 10; Гусятинська
районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 4058321)
116 Склад ЦО площею 1270,2 м2; Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці, вул. Винниченка, 2А;
Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ 14373153)
Харківська область
117 Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею
4,0 м2 разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна,
8б, 8в; ВАТ «Весотра-Харків» (код за ЄДРПОУ 05461326) (правонаступник ВАТ «АТП 16360»)
118 Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а; ВАТ «Агрофірма «Глобівська» (код
за ЄДРПОУ 00412406)
119 Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2 разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б; ВАТ «Агрофірма «Глобівська» (код за ЄДРПОУ 00412406)
Херсонська область
120 Теплохід «Восход-21»; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК «Київ» (код за ЄДРПОУ 30757022)
121 Теплохід «Восход -11»; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК «Київ» (код за ЄДРПОУ 30757022)
122 Теплохід «Восход -12»; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК «Київ» (код за ЄДРПОУ 30757022)
123 Теплохід «Г. Татарченко»; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК «Київ» (код за ЄДРПОУ 30757022)
Хмельницька область
124 Будівля майстерні з гаражем площею 115,8 м2; Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44; Головне управління статистики у Хмельницькій області (код за ЄДРПОУ 02362894)
125 Будівля котельні з гаражем загальною площею 109,2 м2; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Жовтнева,
16а/1; Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі (код за ЄДРПОУ 37327772)
126 Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова; пожежне водоймище; шлакобетонна огорожа,
разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. К. Маркса, 4а;
балансоутримувач ліквідований
127 Вбудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього військового
містечка № 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 230; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
128 Одноповерхова будівля вбиральні № 13/227 загальною площею 46,8 м2 колишнього військового
містечка № 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/227;
Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
129 Одноповерхова будівля КПП № 13/190 загальною площею 46,3 м2 колишнього військового містечка
№ 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 190/13; Сектор ЖКГ
Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
130 Одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового містечка
№ 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191; Сектор ЖКГ
Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
131 Одноповерхова будівля №13/157 загальною площею 137 м2 колишнього військового містечка № 13
разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 157; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
132 Одноповерхова будівля КТП № 13/149 загальною площею 72,3 м2 колишнього військового містечка
№ 13 разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/149; Сектор ЖКГ
Ізяславської райдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 35643206)
Черкаська область
133 Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2; Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка,
вул. Молодіжна, 28
134 Гараж разом із земельною ділянкою; м. Черкаси, вул. Гоголя, 301; Черкаська філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (код за ЄДРПОУ 22794940)
135 Комплекс будівель та споруд разом із земельною ділянкою; м. Черкаси, вул. Добровольського, 3;
Державна науково-технічна установа Український державний проектно-вишукувальний інститут «Укрцукропроект» (код за ЄДРПОУ 31201500)
136 Будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною
площею 412,3 м2; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
137 Нежитлові приміщення в будівлі центральної прохідної (літ. Ж-3) колишнього ЗАТ «Черкаський завод
«Строммашина», у складі: приміщення колишнього стоматкабінету загальною площею 35,9 м2, 1-й
поверх; приміщення колишнього музею площею 11,2 м2, 3-й поверх; приміщення колишнього пункту
прокату площею 12,0 м2, 3-й поверх; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
138 Нежитлові приміщення колишнього медпункту загальною площею 48,4 м2 першого поверху
адміністративно-побутового комплексу (літ. Б-3) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина»;
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
139 Нежитлові приміщення першого поверху в будівлі допоміжного корпусу № 2 (літ. М-2) колишнього
ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина», у складі: приміщення колишньої майстерні для ремонту одягу
площею 3,5 м2; приміщення колишньої пральні площею 32,3 м2; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
Чернівецька область
140 Будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею
14,2 м2, та криницею разом із земельною ділянкою; Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька,
вул. Лісова, 42-А; ТОВ «Джерело»
Чернігівська область
141 Нежитлова будівля; Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35; балансоутримувач відсутній

ГРУПА А
(ЄМК)
Дніпропетровська область
1 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне конструкторськотехнологічне бюро «Елеватормлинмаш»; м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18
(код за ЄДРПОУ 14312884)
Донецька область
2 Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, б. 58 (код за ЄДРПОУ 20314278)
3 Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується ТОВ МА «Трансфлот»;
87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 42 (код за ЄДРПОУ 13490709)
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Продовження таблиці

№
з/п
4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ)
Житомирська область
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства громадського харчування «Зустріч»,
що перебуває в оренді; Житомирська обл., Олевський р-н, с. Пояски, вул.Залізнична, 19а (код за
ЄДРПОУ 31460067)
Закарпатська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ
«Берегівський кар’єр»; Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245
Київська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне конструкторське та технологічне
бюро «Електронагрівач»; Київська обл., м. Фастів, вул. Бишівська, 6 (код за ЄДРПОУ 04696895)
Миколаївська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державне мале підприємство «Інженернотехнологічний центр «Миколаїбуд»; м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а (код за ЄДРПОУ 13850438)
Одеська область
Єдиний майновий комплекс ДП «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою; 65039,
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а (код за ЄДРПОУ 01387828)
Єдиний майновий комплекс ДП «Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском»; м. Одеса,
вул. Хімічна, 2 (код за ЄДРПОУ 05632466)
Єдиний майновий комплекс ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод»; Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км Старокиївського
шосе, 55д (код за ЄДРПОУ 21014029)
Єдиний майновий комплекс ДП «Центр тестування мобільної техніки» разом із земельною ділянкою;
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1 (код за ЄДРПОУ 23860359)
Єдиний майновий комплекс ДП «Чорноморський яхт-клуб»; м. Одеса, пляж «Отрада» траверси 7-9
(код за ЄДРПОУ 33933233)
Тернопільська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український світлотехнічний інститут»; м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44а (код за ЄДРПОУ 4414311712)
Харківська область
Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – структурного підрозділу Харківського
державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці разом із земельною ділянкою;
м. Харків, вул. Штерівська, 6 (код за ЄДРПОУ 32238463)
Хмельницька область
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ державного підприємства «Хмельницький завод
залізобетонних конструкцій та виробів» разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Щорса, 1/2б, ТОВ «Будіндустрія» (код за ЄДРПОУ 23846410)
Черкаська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»; 18018, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 (код за ЄДРПОУ 31782788)
Чернівецька область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» разом із
земельною ділянкою; м. Чернівці, вул. Лесина, 4 (код за ЄДРПОУ 22849629)
Чернігівська область
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Експрес» разом із
земельною ділянкою; м. Чернігів, вул. Мазепи, 44
м. Київ
Єдиний майновий комплекс ДП «Київмашсервіс»; м. Київ, вул. Пухівська, 4, ДП «Київмашсервіс» (код
за ЄДРПОУ 36716107)
Апарат Фонду державного майна України
Єдиний майновий комплекс Первомайської ГЕС; Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пушкіна, 5

ГРУПА Д
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

Вінницька область
Базар; Вінницька обл., Тульчинський р-н. с. Кирнасівка, СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський» (код за
ЄДРПОУ 05413994)
Садиба № 5, кв. № 14; Вінницька обл., с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 78, Управління капітального
будівництва ОДА (код за ЄДРПОУ 04011383)
Дніпропетровська область
Водна станція разом із земельною ділянкою; Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Морозова, 100, ДНВП «Цирконій» (код за ЄДРПОУ 25012091)
5-поверховий житловий будинок на 79 квартир разом із земельною ділянкою; Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ, вул. С. Яцковського, зберігач – ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного
радіобудування» (код за ЄДРПОУ 14313961)
Водно-спортивна база «Локомотив»; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1к, балансоутримувач відсутній
Будівництво (з реконструкцією чавунно-ливарного цеху); м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, ВАТ
«Дніпродзержинський механічний завод» (код за ЄДРПОУ 1412360)
Донецька область
Котельня разом із земельною ділянкою; Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна,
буд. 26а, СТОВ «Первомайська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851979)
Житомирська область
Очисні споруди з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., м. Малин,
вул. Огієнка, 55, ВАТ «Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30793301)
Резервуар дощових і стічних вод разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55, ВАТ «Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30793301)
Лазня на 10 місць разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя,
вул. Поліська, 38, балансоутримувач відсутній
Лазня разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., Олевський р-н , с. Стовпинка, вул. Шевченка,
26а, КСП «Стовпинське»
Банно-пральний комбінат разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32, балансоутримувач відсутній
Цегельний завод разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
вул. Огурцова, 38, балансоутримувач відсутній
Дільнична лікарня разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця,
вул. Садова, 33, ПАТ «Фірма «Житомирінвест» (код за ЄДРПОУ 01272640)
Закарпатська область
Ливневий колектор разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка,
вул. Трудова, 2б, ВАТ «Ужгородський Турбогаз»
М’ясокомбінат разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки,
вул. Підгородська, б/н
Київська область
63-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Київська обл., смт Ставище, Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації

Продовження таблиці

№
Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач
з/п
(код за ЄДРПОУ)
18 Середня школа разом із земельною ділянкою; Київська обл., смт Ставище; Департамент капітального
будівництва Київської обласної державної адміністрації
Луганська область
19 Насосна станція підкачки Золотарівської зрошувальної системи, Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, балансоутримувач відсутній
20 Водосховище Золотарівської зрошувальної системи; Луганська обл., Кремінський р-н, с.Варварівка,
балансоутримувач відсутній
Львівська область
21 Розчинно-бетонний вузол разом із земельною ділянкою; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б, балансоутримувач відсутній
22 Центральна заводська лабораторія; Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП «Сірка»
23 Очисні споруди; Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП «Сірка»
24 Цех по виробництву рідкого аміаку; Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, балансоутримувач
відсутній
Миколаївська область
25 Цех № 32; м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3, балансоутримувач відсутній
Одеська область
26 Комплекс будівель та споруд, у складі: адміністративно-виробничий корпус, спортивно-оздоровчий комплекс, підсобний корпус, склади (класи ГО), насосна станція, резервуар разом із земельною ділянкою;
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна,26а, Одеський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491435)
Полтавська область
27 Одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням разом із
земельною ділянкою; Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15, Полтавське тампонажне управління АТ «Укрнафта»
Рівненська область
28 Незавершене будівництво квартири № 1 з господарською будівлею; Рівненська обл. , Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (код за
ЄДРПОУ 25894919)
29 Незавершене будівництво квартири № 2 з господарською будівлею; Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (код за
ЄДРПОУ 25894919)
30 Незавершене будівництво квартири № 3 з господарською будівлею; Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (код за
ЄДРПОУ 25894919)
31 Незавершене будівництво квартири № 4 з господарською будівлею; Рівненська обл., Костопільський
р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (код за
ЄДРПОУ 25894919)
Сумська область
32 Виробничий корпус разом із земельною ділянкою; Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній
33 Адміністративно-побутовий корпус разом із земельною ділянкою; Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній
34 Склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання разом із земельною ділянкою;
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній
35 Шопа для зберігання сировини; Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129Б, балансоутримувач відсутній
36 Житловий будинок № 29 разом із земельною ділянкою; Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка
Тернопільська область
37 40-квартирний житловий будинок (друга черга); Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука,
5, Управління агропромислового розвитку Теребовлянської районної державної адміністрації (код за
ЄРПОУ 040058278)
38 90-квартирний житловий будинок; Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Сонячна, 26, Управління
капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 040140074)
Харківська область
39 Житловий будинок разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове,
вул. Бондаря, 7, Державне підприємство «Куп’янське лісове господарство» (код 00993107)
40 Побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною ділянкою; м. Харків, вул. Сергіївська,
8а, ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (код 00213799)
Херсонська область
41 Газифікація; Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Мирне, ВАТ «Семеновод»
42 Склад силосного типу; Херсонська обл., Каховський р-н, с. Заозерне, ВАТ «Каховське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 00956619)
Хмельницька область
43 32-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 43, балансоутримувач ліквідований
44 Школа-сад разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Рункошів,
вул. Шевченка,77, СГК «Рункошівський» (код за ЄДРПОУ 21315883)
Черкаська область
45 Лазня разом із земельною ділянкою; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а,
балансоутримувач відсутній
46 30-квартирний житловий будинок для малосімейних разом із земельною ділянкою; Черкаська обл.,
м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 10а, балансоутримувач відсутній
Чернігівська область
47 Школа разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 70, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 04014246)
48 Хлібозавод; Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а, райспоживспілка м. Корюківка (код
за ЄДРПОУ 01776429)
49 Реабілітаційний центр разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Червоноармійська, 17а, Ічнянська РДА (код за ЄДРПОУ 04061895)
50 2-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28, балансоутримувач відсутній.
51 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8, балансоутримувач відсутній
52 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній
53 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній
54 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а, балансоутримувач відсутній
55 Лазня-пральня (на 20 місць) разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., смт Парафіївка, Ічнянський р-н, вул. Новозаводська, ПАТ «Блок Агросвіт» (код за ЄДРПОУ 00372612)
56 2-а черга теплиці разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25,
балансоутримувач відсутній
57 Школа разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника,
5а, ТОВ «Полісся» (код за ЄДРПОУ 30885800)

Продовження таблиці

№
Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач
з/п
(код за ЄДРПОУ)
58 Житловий будинок з господарським блоком та льохом разом із земельною ділянкою; Чернігівська
обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20, балансоутримувач відсутній
59 12-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Н-Сіверський,
вул. Залінійна, 21а, ВАТ «Чернігівводбуд» (код за ЄДРПОУ 01037703)
60 Школа разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1,
балансоутримувач відсутній
61 Прибудова до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми разом із земельною ділянкою;
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30, балансоутримувач відсутній
62 Магазин «Універсам» разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан,
вул. Миру, 19а, балансоутримувач відсутній
63 Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи) разом із земельною ділянкою;
м. Чернігів, вул. Інструментальна,14а, балансоутримувач відсутній
64 Будівлі культурно-спортивного призначення разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а, СГВК «Колос» (код за ЄДРПОУ 30894256)
65 Цегельний завод разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94, балансоутримувач відсутній
66 Цегельний завод разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., смт Варва, вул.Зарічна, 80, балансоутримувач відсутній
67 Житловий будинок разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
вул. Зелена, 6а, ДП «Ковальовський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375349)
68 Житловий будинок разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів,
вул. Зелена, 9а, ДП «Ковальовський спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00375349)
69 Клуб (відділення № 3) разом із земельною ділянкою; Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка,
вул. Перемоги, 16, балансоутримувач відсутній
м. Київ
70 Кафе на 50 місць разом із земельною ділянкою; м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б, балансоутримувач відсутній
71 Розширення виробничої бази разом із земельною ділянкою; м. Київ, бульв. А. Вернадського, 36в,
балансоутримувач відсутній
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Вінницька область
Їдальня з обладнанням; Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а, Юрківська с/р (код за ЄДРПОУ 04331395)
Дніпропетровська область
Спортивний майданчик з роздягальнею; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська,
14б, ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код за ЄДРПОУ 191307)
Спортивний комплекс; м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67Б, ПАТ «Дніпропетровський трубний
завод» (код за ЄДРПОУ 5393122)
Танцювальний майданчик; Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б, ПрАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 190905)
Донецька область
База відпочинку «Івушка»; Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковского, 59б, Опертивний воєнізований гірничорятувальний загін (код за ЄДРПОУ 00159441)
Дитячий оздоровчий табір «Сонячний беріг»; Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, ВАТ «Точмаш» (код за ЄДРПОУ 14300579)
Пансіонат «Мебельщик»; Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, ТОВ «АРП»
(код за ЄДРПОУ 32397798)
Житомирська область
Їдальня; Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 21, СТОВ «Радовель» (код за
ЄДРПОУ 05418780)
Лазня; Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31а, ПСП «Красноставське» (код за ЄДРПОУ 5477244)
Їдальня; Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а, ПСП «Красноставське» (код за ЄДРПОУ 5477244)
Їдальня – магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою); Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Норинськ, вул. Робітнича, 17, ПАТ «Норинський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 04865033)
Запорізька область
Туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай», Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ,
вул. Курортна, 25, зберігач – ТОВ «ЕКОТЕХ» (код за ЄДРПОУ 32140109)
Івано-Франківська область
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», м. Івано-Франківськ,
вул. Височана, 18, підприємство «ІНІН «Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» (код за ЄДРПОУ 32604934)
Миколаївська область
Піонерський табір разом із земельною ділянкою; Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад,
ПАТ «Радсад» (код за ЄДРПОУ 00413989)
Одеська область
Єдиний майновий комплекс Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту; м. Одеса, вул. Канатна,42 (код за ЄДРПОУ 01126008)
Спортивна база відпочинку «Портовик»; Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19,
Філія ДП «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38728402)
Побутовий корпус; Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а, ПАТ «Одеснафтопродукт» (код за
ЄДРПОУ 03482749)
Їдальня; Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б, ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» (код за ЄДРПОУ 00383716)
Полтавська область
Їдальня-магазин площею 466,3 м2 разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2 , ТОВ «Новомосковськ – Агро»
Лазня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44, СТОВ «Пронозівське» (ліквідоване)
Їдальня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Леніна, 4,
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651)
Лазня разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров. Парковий,
13, ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651)
Сумська область
Дитячий оздоровчий табір; Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Пирогівка, ВАТ «Шосткинський завод
хімреактивів»
База відпочинку; Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Пирогівка, ВАТ «Шосткинський завод хімреактивів»
Харківська область
Єдиний майновий комплекс бази відпочинку «Росінка» разом із земельною ділянкою; Харківська обл.,
Вовчанський р-н, с. Революційне, вул. Росяна,1, ТОВ фірма «Інстрок ЛТД» (код за ЄДРПОУ 14082591)
(орендар ЄМК)
Черкаська область
Клуб; Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Острожани, вул. Л. Слободи, Колективне сільськогосподарське підприємство «Острожани» (код за ЄДРПОУ 00851399)

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: частина приміщення Головненської дільничої лікарні ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні площею 20,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любомльська районна державна
лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44323, Волинська обл., Любомльський р-н, смт Головне, вул. Миру, 29. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,07 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський
р-н, смт Головне. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
господарських будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 61,0 грн/м2 станом на 02.02.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Литвиненко М. Г.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля господарського складу загальною площею 590,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцьке між
районне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45123, Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14. 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: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 8 005 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Рожищенський р-н, с. Переспа. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування виробничих приміщень. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 58,39 грн/м2 станом на 01.01.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Максимчук О. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції
охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. 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 замов-
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ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,1626 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Цільове призначення земельної ділянки:
обслуговування адмінбудинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу прокуратури (літер
А-3) площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: прокуратура Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 15. 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: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: 0,2340 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 15. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних приміщень прокуратури.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 20.03.2014: 458,10 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Євтушок І. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: Синагога (пам’ятка архітектури національного значення) загальною площею 744,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м.
Луцьку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33. 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) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – .
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – Обласна дитячоюнацька спортивна школа «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України.

 6. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею
16,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія ДП
УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. 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. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 1 282,15 грн/м2 станом на 18.05.2015. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Дизель Транс Компані».
 7. Назва об’єкта оцінки: асфальтована площадка площею 4 000,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Волинський державний
обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі,
вул. Комарова, 49. 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) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – .
Розмір земельної ділянки, усього: 0,452 га. Місце розташування земельної ділянки: смт Маневичі, вул. Комарова, 49. Цільове призначення земельної ділянки:
автотехобслуговування. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 28,68 грн/м2 станом на 13.02.2014. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Каращук О. В.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 11,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл.,
смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,08 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29. Цільове призначення земельної ділянки: для господарських потреб. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна
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грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Хомич В. М.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). 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 01.12.2016 № 1036-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 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), – 2,08 тис. грн, окремо розташованої
будівлі – 2,7 тис. грн, а 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.
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 перебуває
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації 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).

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 63,8 м2 (боксигаражі) будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський
р-н, смт Ружин, вул. Стадіонна, 1а. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Воронюк О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 17,5 м2
у будівлі відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Тудачкова С. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 3) площею 11,2 м2
другого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. І). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному
управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Українське державне підприємство
по обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних заобів «Укрінтеравтосервіс». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016:
35 195,18 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 218,70 грн/м2 станом на 17.02.2015.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина модуля для зважувальників-митників
(№ 13) площею 3,3 м2, розташованого на в’їзді на територію МАПП «Ужгород», та частина модуля паспортного контролю (№ 14) площею 3,3 м2, розташованого на виїзді з території МАПП «Ужгород». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016: 22 941,13
грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 218,70 грн/м2 станом на 17.02.2015. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 22 за планом) першого
поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «А′» загальною площею 26 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,
14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 6138-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Стойка О. Я. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; очікувана максимальна
ціна надання послуг з оцінки становить – 2 080,00 грн (за один об’єкт оцінки); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 другого поверху
навчального корпусу № 1 площею 19,2 м2, частина внутрішньої поверхні
стін водонапірної вежі площею 15,0 м2, частина зовнішньої поверхні стін
водонапірної вежі площею 4,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69041,
м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд. 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
гідроенергетичний коледж (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00129366), Запорізької державної інженерної академії (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565).
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, вбудоване в перший
поверх основної будівлі, літ. АА1А2ВВ1вв1аа1, нежитлове приміщення № 104
загальною площею 21,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Пінчук Вероніка Валеріївна. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 15, 16, 17 та частини
нежитлових приміщень спільного користування № 14, 18 площею 1,2 м2 першого поверху триповерхової будівлі центру електрозв’язку та пошти (літ. А-3)
загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,2338
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Вільнянськ,
вул. Бочарова, 16. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування
будівлі відділення поштового зв’язку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) –
постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) –
408 074,87 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Лобода
Г. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перші поверхи частини нежитлових
приміщень виробничих корпусів (приміщення площею 22,2 м2 у корпусі № 4,
приміщення площею 7,0 м2 у корпусі № 5, приміщення площею 56,4 м2 у корпусі № 20, приміщення площею 13,7 м2 у корпусі № 57) та вбудована в другий
поверх виробничого корпусу № 4 частина нежитлового приміщення площею
4,4 м2, загальною площею 103,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для цілей оренди відповідно до
договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗДП «Радіоприлад». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Мікрон». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 205
зовнішньої стіни приміщення № 206 третього поверху учбового корпусу № 2 –
гуртожитку (літ. Е-6) загальною площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Телза». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 34 загальною площею 17,5 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 0,4643 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 50. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування
гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 4 725 784,69 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Мілевська
С. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 13 загальною площею 67,3 м2 будівлі (літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 44. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього – 1,5878 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 44. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та експлуатації коледжу. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 3 309 927,88 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ВСП «Мелітопольський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету». Платник робіт з оцінки:
ФОП Корпусов І. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно з Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному

окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 17.02.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 23.02.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,57 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача: державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної ділянки: 46,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТД Канцлер Груп» (тел. (099) 046-84-51).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 28,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача: державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної ділянки: 56,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Телесвіт» (тел. (050) 448-25-86).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, просп. Будівельників, 38, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, 38. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія,
просп. Будівельників, 38. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний
ощадний банк України». (тел. (052) 235-84-98 Микола Федорович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 01.12.2016
№ 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам
робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,08 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
20.02.2017 включно у робочий час до 17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 24 лютого 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ресторану № 37-44 на
першому поверсі двоповерхової будівлі КПО, магазин «Військторгсервіс»
загальною площею 148,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 80. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Шустов Валерій Андрійович, тел. (050) 336-82-72.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху учбового корпусу
загальною площею 52,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Галайко Микола Ігорович, (063) 670-33-31.
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 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі «Корпус № 2
з теплопунктом» загальною площею 15,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017
р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛОГАН ЛОГІСТІК», (067)
559-92-70, (093) 823-37-32, (098) 717-74-19.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху навчального корпусу
№ 5 загальною площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Ходаков Сергій Васильович, тел. (067) 975-89-70.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху гуртожитку № 4 загальною площею 29,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень-квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Воропаєва Ганна Олексіївна, тел.: 799-92-66; (067) 485-12-62.
 6. Назва об’єкта оцінки: будинок однокімнатний (2 шт.), будинок двокімнатний, будинок чотирикімнатний, павільйон П-62, павільйон-їдальня,
павільйон № 345, загальною площею 654,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП
«Жемчужина-Строй», тел.: (063) 623-37-01; (067) 481-94-01; (067) 481-14-76.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Южне ГРУ ПАТ КБ «Пріватбанк», тел. 706-03-09.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
161,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна телекомпанія України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Телерадіокомпанія «РІО», тел. (067) 399-56-30.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку № 3 загальною площею
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна,
112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл», 734-12-68.
 10. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення студентського гуртожитку № 5 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-

8 лютого 2017 року

ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Центральна пральня», тел. 799-00-30.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 32,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Фомін Євген Віталійович, тел. 759-99-65.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Бнатова Олена Вікторівна, тел.: (067) 429-10-63, 702-59-52.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Макаров Олексій Юрійович, тел. (063) 603-55-16.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі загальною площею 11,59 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Окольська Тетяна Вікторівна, тел. (067) 745-01-53.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика в тилу причалу № 27 п’ятого термінала порту загальною площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорномосрьк,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПП «ПАВО ГРУП», тел. (050) 470-75-57.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина гардеробу у головному вестибулі на
першому поверсі учбового корпусу технікуму газової та нафтової промисловості загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Буханцева Катерина Олексіївна (ідентифікаційний
номер ЄДРПОУ 1382831262), тел.: 788-37-80, (050) 333-12-67.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазину 1-го поверху
2-поверхової будівлі загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеське професійнотехнічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Б. Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи

або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.12.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Юзва Поліна Дмитрівна (ідентифікаційний
номер 2167003440), тел.: (098) 795-57-10 Ірина.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 874,81 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний центр науковотехнічної і економічної інформації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65011, м. Одеса,
вул. Рішельєвська, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.12.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «ІНВАЦ» (код за ЄДРПОУ 32696559), головний бухгалтер
724-77-60 Олена, Ірина Павлівна, 724-34-65 Галина Павлівна.
 19. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина вестибуля спорткомплексу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
23.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Матковський
Володимир Іванович (інд. код 2572118079), тел. 735-95-24.
 20. Назва об’єкта оцінки: виділена частина приміщення технічного поверху у будівлі АПК площею 9,0 м2 та частина даху площею 1,0 м2, загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код
за ЄДРПОУ 21673832), тел.: (067) 343-79-74 Сергій.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого та другого поверхів у двоповерховій технічній будівлі лабораторного типу № 2 загальною
площею 47,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Комінтернівський р-н, с. Іллічівка, вул. Шкільна, 27. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 22.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Міжнародний
благодійний фонд «Материнської слави «Юрія Кукліна» (код за ЄДРПОУ 38017136),
тел. (067) 256-49-81 Куклін Юрій Олександрович.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі
літ. «А» загальною площею 26,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика
Михайлівка, вул. Леніна, 113. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. 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, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.10.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Новак Галина
Георгіївна (Інд. код 2389210887), тел.: (097) 97-89-397, (096) 696-77-88.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема, у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 16.02.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 22.02.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна
у першому кварталі 2016 року»: за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна,
що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного
будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 60,7 м2 (у т.
ч. площа загального користування – 13,3 м2) на першому поверсі будинку
побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки –
господарська діяльність. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Дацун Олена Миколаївна. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 14,5 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,2 м2) на першому поверсі будин
ку побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки – 0,12 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Коленніков Петро Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 12,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький національний
університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 3 830,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Горішний Володимир Васильович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської). За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з оцінки об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організа
ційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 17 лютого 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 23 лютого 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 728,3 м2 другого поверху будівлі ресторану та адмінбудівлі (А1-2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з
оцінки – ТОВ «Мовсес Трейд».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 812,1 м2
першого поверху будівлі ресторану та адмінбудівлі (А1-2). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Мовсес Трейд».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової будівлі
загальною площею 166,34 м2, у т. ч.: цокольного поверху – 37,75 м2, приміщення першого поверху – 78,2 м2 та приміщення третього поверху – 50,39 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки –Чернігівський обласний педагогічний ліцей обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове 200,0 м. Київ, вул. Ма- ДП «Державне управління комплек- ТОВ «Шератон 31.01.2017
приміщення
линська, 4а
сного забезпечення»
Плюс»
2 Нежитлове
2,0 м. Київ, вул. Же- Київський національний економіч- ФОП Зух І. В.
31.01.2017
приміщення
лябова, 4
ний університет ім. В. Гетьмана
3 Нежитлове
2,0 м. Київ, вул. Же- Київський національний економіч- ФОП Зух І. В.
31.01.2017
приміщення
лябова, 8
ний університет ім. В. Гетьмана

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки об’єкта
4 Нежитлове
2,0 м. Київ,
Київський національний економіч- ФОП Зух І. В.
приміщення
вул. Сім’ї Сосні- ний університет ім. В. Гетьмана
них, 15а
5 Нежитлове
7,0 м. Київ, вул. Дег- Київський національний економіч- ФОП Зух І. В.
приміщення
тярівська, 49а ний університет ім. В.Гетьмана

Орієнтовна
дата оцінки
31.01.2017
31.01.2017

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоПлатник робіт з оцінки Орієнтовна
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
94,8 м. Київ, вул. Антоно- Українське державне Корпорація «Українські 28.02.2017
приміщення
вича (Горького), 152 виробниче підпри- атомні прилади та
ємство «Ізотоп»
системи»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина не3,2
м. Київ, пл. Конт Національний університет ПАТ КБ «При- 30.11.2016
житлового
рактова, 4, кор«Києво-Могилянська
ватбанк»
приміщення
пус № 3
академія»
2 Нежитлове
230,1 м. Київ, вул. Фіз- Національний університет ТОВ «Медичний 31.01.2017
приміщення
культури, 1
фізичного виховання і
центр Бубновспорту України
ського»
3 Нежитлове
2,0
м. Київ, вул. Лука- Державний економікоФОП Дехтярен- 31.03.2017
приміщення
шевича, 19
технологічний університет ко О. І.
транспорту
4 Нежитлове
26,3 м. Київ, вул. Мало- Національна телекомпанія ТОВ ТРО «ТВ- 28.02.2017
приміщення
підвальна, 13
України
Тоніс»
5 Нежитлове
2,0
м. Київ, вул. Чиго- ДВНЗ «Київський коледж ФОП Прокопен- 31.01.2017
приміщення
ріна, 4а
легкої промисловості»
ко С. В.
6 Частина не118,95 м. Київ, вул. Ділова Національний університет ТОВ «ФУТБОЛ 31.01.2017
житлового
(Димитрова), 8-10 фізичного виховання і
КІДЗ»
приміщення
спорту України
7 Частина даху
12,0 м. Київ, просп.
Національний банк України ПрАТ «МТС
28.02.2017
та технічного (у т. ч. 4,0 Науки, 7
Україна»
приміщення
та 8,0)
Конкурси відбудуться 27 лютого 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 20 лютого 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 27 лютого 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного приміщення є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів та рекламних носіїв.

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Вінницька область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщен- 02070693.1.НЖОПША012 21021, м. Вінниця, вул. Хмельниць5,5
52 696,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
і науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
ня на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. А)
ке шосе, 95
2 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтер
186,35
1 004 766,00
2 роки 364 дні
Проведення господарської
і науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 тел. (0432) 59-87-45
на 1-му поверсі гуртожитку № 3 (літ. Б)
націоналістів/Келецька, 11/102
діяльності з медичної практики
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Дніпропетровська область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Регіональне відділення ФДМУ по Дні- 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», м. Кривий Нежитлове вбудоване приміщення
–
м. Кривий Ріг, вул. Рудна,
18,2
43 788,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
пропетровській області
Ріг, вул. Рудна, 47, тел. (056) 407-63-11
торгово-зупиночного комплексу
2, зупинка «Дачна»
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Міністерство культури України
02174170, Державне підприємство «Криворізький державний цирк», м. Кри- Нежитлові вбудовані приміщення 02174170.1.АААДДЛ369 м. Кривий Ріг, вул. Ко829,2
2 338 286,00
2 роки 11 місяців Розміщення ресторану з нічним режимом роботи
вий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 10, тел. (0564) 92-88-92, 92-89-02
сіора, 37

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, 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».

Запорізька область

№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загаль- вартість майна
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною
ща, м2 оцінкою, грн
Міністерство освіти і науки
02543845, ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 71630, Запорізь- Частина приміщення № 2 (у складі приміщення № 14 площею
02543845.1.ЧРИАЯГ002 Запорізька обл., м. Дніпроруд- 12,7
15 607,00
2
України
ка обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25, тел. (06175) 7-63-77
9,4 м та частини приміщень спільного користування № І, 1, 5, 12
не, просп. Ентузіастів, 15
площею 3,3 м2) підвального поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9)
Міністерство енергетики та ву- 19355964, ВП «Запорізька атомна електростанція», 24584661, ДП «Націо- Будівля контори промдільниці, інв. № 5944, (літ. А-1)
24584661.231.АААЖАЕ542 Запорізька обл., м. Енергодар, 489,5
376 264,00
гільної промисловості України нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 71504, Запорізька
вул. Промислова, 125
обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (06139) 5-38-78

максимально
мета використання
можливий
строк оренди
2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення майстерні по ремонту та обслуговуванню офісної техніки)
2 роки 364 дні Розміщення складу (зберігання обладнання, матеріалів
та інструментів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди та супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Львівська область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можуправління
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство
24975953, ДП ВПП МО «Армія України», м. Львів, Нежитлове приміщення № 2 на першому поверсі будівлі
Інформація відсутня м. Львів, вул. Терно196,4
799 800,00
2 роки 364 дні
40,0 м2 – розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ре2
оборони України вул. Тернопільська, 38, тел.(032) 270-32-80
пільська, 38
станом на 30.11.2016
монт автомобілів; 156,4 м – розміщення суб’єкта господарювання, що надаватиме послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів
Фонд державно- 39950170, ДП «Управління справами ФДМУ»,
Нежитлова будівля санаторного корпусу з ліжковим фондом 502 ліжка круглоріч- 39950170.4.НЖЦВВФ010 Львівська обл., м. Мор- 14 479,6
85 495 000,0
2 роки 364 дні
Розміщення санаторно-курортного закладу для дітей з батьками
го майна України м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
ного використання, «А-7», а саме:спальний корпус літ. «А-7» площею 7 526,0 м2;
шин, вул. Проліскова,8
станом на 31.10.2016
лікувально-діагностичне відділення та їдальня літ. «А-2» площею 6 953,6 м2
тел. (044) 284-91-85

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Полтавська область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх
справ України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород», вул. УкраїнЧастина нежитлової площі в бюветі спального корпусу 08733819.1.АААДЖЛ990 вул. Українська, 60, м. Мирго2,0
14 906,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та банківського термінала
ська, 60, м. Миргород, Полтавська область, 37602, тел. (05355) 4-65-40
на першому поверсі шестиповерхової будівлі МРЦ
род, Полтавська обл., 37602
самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк»

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».

№ 10 (1030)

8 лютого 2017 року

8
Рівненська область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Міністерство оборони України 38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059, м. Львів-59, Приміщення
33689922.15.АААААЖ684 м. Рівне, вул. Дубенська,
208,35
669 620,00
2 роки 6 місяців
Побутове обслуговування населення
вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64
БОС 1/329
(розміщення пральні)
Державна служба геології та 38078094, ДП «Українська геологічна компанія», 02088, м. Київ, пров. Геофі- Частина приміщень
38078094.1.МЕХЖИЕ030 м. Рівне, вул. Курчатова, 11
171,8
399 091,00
10 років
Розміщення складів
надр України
зиків, 10, тел.(044) 564-87-26
першого поверху ВРП

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Харківська область

№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство аграрної
політики та продовольства України
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство оборони
України
4 Міністерство внутрішніх справ України
5 Міністерство внутрішніх справ України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Міністерство освіти
і науки України
9 Міністерство освіти
і науки України
10 Міністерство освіти
і науки України
11 Міністерство освіти
і науки України
12 Міністерство освіти
і науки України
13 Міністерство освіти
і науки України
14 Міністерство освіти
і науки України
15 Міністерство освіти
і науки України
16 Міністерство оборони
України
17 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загаль- вартість майна за максимально
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
на пло- незалежною оцін- можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
2230922892, ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки Нежитлові приміщення № 2-1, 2-2 на 1-му поверсі одноповерхової будів_
Харківська обл., Харківський
79,7
128 300,00
1 рік
та підвищення кваліфікації АПК», 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісо- лі гаража, інв. № 3241, літ. В-1
р-н, смт Пісочин, вул. Нечин, вул. Некрасова, 11, тел. 0577427030, 7427856
красова, 11
08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення, Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміні_
м. Харків, вул. Цементна, 3
17,4
56 500,00
1 рік
61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. 0573703863
стративної будівлі, інв. № 083
08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення, Одноповерхова будівля магазину, інв. № 058
_
м. Харків, вул. Цементна, 3
97,1
311 600,00
1 рік
61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. 0573703863
40112097, Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області, 61013,
Нежитлові приміщення № 3 – каб. 1, 2, 3 на 1-му поверсі одноповерхової
_
Харківська обл., м. Балаклія,
114,6
192 100,00
1 рік
м. Харків, вул. Шевченка, 26, тел. 0577073513
будівлі складу, інв. № 10310002, літ. Б
вул. Покровська, 15
08592313, ГУМВС України в Харківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Миро- Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 32 на 1-му поверсі 2-поверхової
2315491.1.АААДИП 433 м. Харків, вул. Жон Мироно13,8
125 400,00
2 роки
носиц, 5, тел. 0577063081
адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури, інв. № 31101001, літ. А-2
сиць, 13
11 місяців
02547872, Первомайський професійний ліцей, 64102, Харківська обл., м. Пер- Одноповерхова будівля овочесховища, літ. Ж-1, інв. № 10310005
831544763115
Харківська обл., м. Первомай- 162,8
90 900,00
1 рік
вомайський, вул. Жовтнева, 4а, тел. 0574832248
ський, вул. Жовтнева, 4а
02547872, Первомайський професійний ліцей, 64102, Харківська обл., м. Пер- Нежитлові приміщення – кімн. № 8-49, 8-50 на 1-му поверсі 1-поверхової
831629463115
Харківська обл., м. Первомай- 17,4
52 500,00
1 рік
вомайський, вул. Жовтнева, 4а, тел. 0574832248
будівлі громадсько-побутового корпусу, інв. № 10310001, літ. А-1
ський, вул. Жовтнева, 4а
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166,
Нежитлове приміщення – кімн. 34 на 2-му поверсі 5-поверхового громад_
м. Харків, вул. Бакуліна, 16
14,6
108 500,00
1 рік
м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016, 7021013
ського будинку, інв. № 70330, літ. А-5
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 12 на 2-му поверсі
02071151.27.ШЕРШХХ023 м. Харків, вул. Маршала Ба14,5
135 300,00
2 роки
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв.
жанова, 17
11 місяців
№ 10300009
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 1-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Маршала Ба2,0
23 500,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009
жанова, 17
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 2-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Маршала Ба2,0
20 800,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009
жанова, 17
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 3-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Маршала Ба2,0
20 800,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009
жанова, 17
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 4-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Маршала Ба2,0
20 800,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009
жанова, 17
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 5-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Маршала Ба2,0
20 800,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6, інв. № 10300009
жанова, 17
02071151, Харківський національний університет міського господарства ім.
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІІ на 1-му поверсі
_
м. Харків, Куликівський
2,0
23 500,00
1 рік
О. М. Бекетова, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, тел. 0577061537, 7061554 2-поверхової будівлі навчального корпусу ФПК, літ. А-2, інв. № 10300023
узвіз, 11
24975516, ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівництва», 61017, Одноповерхова будівля складу агрегатів № 9, інв. № 9
_
м. Харків, вул. Велика Панасів- 174,0
249 500,00
1 рік
м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 218
ська (Котлова), 218
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166,
Нежитлове приміщення – кімн. № 13 6-поверхової будівлі навчального
02071197.1.ЯГЛКУС017 м. Харків, просп. Науки, 14
5,1
56 100,00
2 роки
м. Харків, просп. Науки, 14, тел. 0577021016, 7021013
корпусу, інв. № 70994, літ. И-6
11 місяців

мета використання
Розміщення станції технічного обслуговування та ремонту
автомобілів
Розміщення офіса
Розміщення виробництва сувенірної продукції
Розміщення станції проведення технічного контролю автотранспортних засобів
Розміщення офіса
Розміщення складу (зберігання свіжих овочів)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Надання оздоровчих послуг (інше використання нерухомого майна)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
Розміщення торгової точки з продажу натуральної меленої
кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
Розміщення кавового автомата самообслуговування
Розміщення майстерні з виготовлення залізобетонних огорож та тротуарної плитки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство внутріш- 40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області, вул. Лесі Частина приміщення на першому поверсі адмін–
вул. Лесі Українки, 21,
20,5
87 768,32
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової
ніх справ України
Українки, 21, м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97, 65-16-10
будинку (літ. А-2, пд., а, а1)
м. Черкаси
установи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернігівська область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Міністерство обо- 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н,
Нежитлові приміщення будів- 33689922.36.ААААЕВ286 Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 258,54
297 593,16
2 роки 364 дні
56,9 м2 – для торгівлі продовольчими товарами, в тому
рони України
с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53
лі магазину № 10 «Овочі»
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 8
числі підакцизної групи; 201,64 м2 – для розміщення
кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Державна фіскаль- 39560485, Державна фіскальна служба України та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) Нежитлове приміщення адмі–
Чернігівська обл., м. Корюківка,
28,14
43 539,11
2 роки 364 дні
Для здійснення статутної діяльності підприємства (офіс)
на служба України Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Чернігівській області,
ністративної будівлі
вул. Передзаводська, 2
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях,57, тел. (04644) 2-22-74

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. Київ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне управління
05905668, Державне видавництво «Преса України», просп. Перемоги, 50,
Нерухоме майно – нежиле 05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Перемоги, 50, на 3-му поверсі будівлі редакційно9,5
129 400,00
2 роки
справами
м. Київ, 03047, тел. (044) 454-82-42
приміщення
видавничого корпусу
станом на 30.11.2016
2 Міністерство охорони
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», 01135,
Нерухоме майно
01994089.1.ААААЛБ314 м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9 (частина нежитлового приміщення в
2,0
33 000,00
1 рік
здоров’я України
Київ, вул. Чорновола, 28/1, тел.: 236-69-42, 236-61-65
дитячій Консультативно-діагностичній поліклініці)
станом на 31.08.2016
3 Державна служба України 38516849, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 01601, м. Київ, Нерухоме майно адміні38516849.1.ХКХТХП297 м. Київ, вул. О. Гончара, 55а
1,5
22 176,00
2 роки 11 місяців
з надзвичайних ситуацій вул. О. Гончара, 55а, тел. 247-30-54, 247-32-23
стративної будівлі
станом на 30.11.2016
4 Міністерство освіти
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Кос- Нерухоме майно на першо–
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
115,1
1 477 539,00
2 роки 11 місяців
і науки України
монавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, 497-01-13
му поверсі корпусу № 11
станом на 30.11.2016

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення банкомата
Розміщення банкомата
Розміщення учбового класу по підготовці авіаційного персоналу (погодинно – 60 год./міс.)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кім. 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».

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

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 192,0 м2 (реєстровий номер майна
ЄРОДВ04627049.1.ТМШЦЦК013) на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Київський енергетичний коледж», за адресою: м. Київ, вул. Івана
Сергієнка, 7.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 2 190 370,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2016 р.) без урахування ПДВ становить 10 951,85 грн; мета використання – розміщення їдальні,
яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка – 6%); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
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місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди. У разі відмови від укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50% – до державного бюджету та 50% – балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком 10% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 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;

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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додаткові пропозиції до договору оренди. Пропозиції учасників конкурсу до
проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про оголошення конкурсу, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб – у разі наявності), із зазначенням назви учасника
конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 27.01.2017
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна (нежитлове приміщення – частина кімн. № 15 (умивальник) на 1-му поверсі
5-поверхового громадського будинку гуртожитку № 4, інв. № 73076, реєстраційний
№ 02071197.1.ЯГЛКУС021, літ. В-5, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, з ФОП Остапенко А. В., як єдиним заявником, що
відповідає нормам чинного законодавства.
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