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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Херсонська область

Козловий кран К-А-5-12 (інв. 572) за адресою: м. Херсон, Карантинний острів,1.
Приватизовано юридичною особою на аукціоні в електронній формі за 111 127,68
грн, у т. ч. ПДВ – 18 521,28 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення 3-го поверху № 301-309 в літ. А-4 площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 10/14.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові вбудовані приміщення № 301-309
на 3-му поверсі чотириповерхової нежитлової будівлі літ А-4 та мають групове розташування в межах поверху. Доступ до приміщень здійснюється через вхід, сходи та
коридор загального користування з боку вул. Княгині Ольги. Технічний стан задовільний. Потрібен косметичний ремонт. До приміщень підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 015 213,00 грн, ПДВ – 203 042,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 218 255,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 121 825,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлові приміщення, розташовані за адресою:
м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 10/14»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 15
січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 19 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні 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 од. 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 постачання інших готових страв.
Кількість штатних працівників – 10 осіб, у складі: директор, головний бухгалтер,
бухгалтер, кондитери, кухонний робітник, сторожі, прибиральниця.
Баланс (одиниця виміру тис. грн):
Звітний період
9 місяців
Актив
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 року
Необоротні активи
257,3
254,5
242,8
238,9
Оборотні активи
44,1
1,4
8,5
14,0
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
252,9
Пасив
Власний капітал
115,1
115,1
122,5
122,5
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
5,0
–
–
–
Поточні зобов’язання
181,3
140,8
128,8
130,4
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
252,9

Рентабельність підприємства за 2016 р. становить 5,96 %.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 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; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна, що входять до складу ЄМК, 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
РВ ФДМУ 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 РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16.01.2018. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
12.01.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 16 797,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ
05477066).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: капітальна окремо розташована нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2. Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова,
складної конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу приміщень їдалень
70-х років. Має 6 окремих входів, що формують окремі групи приміщень, через
влаштовані ґанки з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних входів. Конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні;
міжповерхові перекриття – з/б; покрівля – шифер; двері металеві та дерев’яні. З
інженерних мереж в будівлі присутні: електропостачання, водопровід, каналізація
та опалення. Загальний фізичний стан будівлі – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Птахофабрика «Україна» на праві користування (кадастровий номер 3221484000:06:016:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 521 800,00 грн, ПДВ: 504 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 026 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 302 616,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 302 616,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
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Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 16 січня 2018
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 січня 2018 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн, ПДВ –14 200,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що
затверджується Фондом державного майна України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15.01.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі з повторного продажу буде проведено на
товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19 січня 2018
року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення гаражів (літера «Б») загальною площею
забудови 39,4 м2.
Адреса: вул. О. Ольжича, 5а, м. Заліщики, Заліщицький р-н, Тернопільська
обл., 48600.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Тернопільській області,
(код за ЄДРПОУ 02362374).
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення гаражів розташовані в серединній
частині міста, для яких влаштовано спільний заїзд на прибудинкову асфальтну територію, що забезпечує маневрування транспорту. Нежитлові приміщення гаражів
(літера «Б») перебувають в занедбаному стані, за функціональним призначенням не
використовуються, використовується як складські. Необхідно виконати ремонтні
роботи для відновлення споживчих якостей. Приміщення має оглядову яму.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 31 040,00 грн, ПДВ – 6 208,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 37 248,00 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно;
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта протягом одного року
з моменту підписання акта передачі; питання користування земельною ділянкою
покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства
після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта
та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ
ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
розчинно-бетонного вузла разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи щодо водо-, тепло-, електропостачання, каналізації,
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду
каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ становить
1 026 804,00 грн (один мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 623 363,00 грн (шістсот двадцять
три тисячі триста шістдесят три гривні 00 копійок); земельної ділянки – 403 441,00
грн (чотириста три тисячі чотириста сорок одна гривня 00 копійок).
ПДВ – 205 360,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 232 164,80 грн
(один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні 80 коп.),
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч
тридцять п’ять гривень 60 копійок); земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста
вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.

20 грудня 2017 року

про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 3 724,80 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37313019011911 в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з врахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 січня 2018 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(з внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташуванням в
робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. А)
загальною площею 34,7 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею
95,4 м2, навіс (літ. В), гараж (літ. Г) загальною площею 344,1 м2, вимощення (№ І)
площею 783 м2, ворота (№ 2), огорожа (№ 1).
Адреса: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова, 10.
Балансоутримувач об’єкта: ДП «Укрводсервіс».
Відомості про об’єкт: одноповерхові будівлі і споруди, розташовані на огородженій території на околиці міста, в непривабливому місці, але такому, що підходить для використання під виробничо-складські об’єкти.
Під’їзд можливий лише автомобілем. Поряд розташовані житлові будинки приватного сектору, під’їзні шляхи перебувають у незадовільному стані, рух транспорту
відсутній, інфраструктура не розвинена.
Будівля лінійної ділянки (літ. А): фундамент бутовий, стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля – шифер, вікна та двері дерев’яні, поли
дерев’яні, оздоблення – штукатурка, інженерне оснащення – електропостачання,
водяне опалення, фізичний знос – 45 %.
Будівля лінійної ділянки (літ. Б): фундамент бутовий, стіни цегляні, перегородки
цегляні, перекриття – з/б, покрівля – шифер, вікна та двері дерев’яні, поли бетонні,
оздоблення – штукатурка, інженерне оснащення – електропостачання, оглядова
яма, фізичний знос – 44 %.
Навіс (літ. В): фундамент – металеві труби, покрівля – шифер, поли бетонні,
фізичний знос – 60 %.
Гараж (літ. Г): фундамент бутовий, стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття – з/б, покрівля – шифер, вікна і двері дерев’яні, оздоблення – штукатурка, інженерне оснащення – електропостачання, оглядова яма, фізичний знос – 44 %.
Огорожа (№ 1) – з/б плити в бетонних стовпах, фізичний знос – 70 %.
Ворота (№ 2) – металеві на металевих стовпах, фізичний знос – 70 %.
Вимощення (№ І) – асфальтобетонне на щебеневій основі з підстильним шаром з піску, фізичний знос – 70 %
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 615 237,00 грн. ПДВ –123 047,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 738 284,40 грн.
Сума грошових коштів 73 828,44 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Додаткову інформацію стосовно об’єкта можна отримати в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).
Умови продажу та експлуатації об’єкта: сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договорів купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає
покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних,
пожежних та екологічних норм не більше п’яти років після отримання об’єкта за
актом передачі; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю
регіональним відділенням за виконанням умов договорів купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент
такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р № 37184000001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО – 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 09.01.2018 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05.01.2017 о 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу 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.
Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
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 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19 січня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 16.00.
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

трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації з урахуванням ПДВ.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Станом на 30.09.2017
кредиторська заборгованість становить 199,5 тис. грн; дебіторська – немає; непокритий збиток минулих років – 496,6 тис. грн; обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 3,1 тис. грн; баланс активів і пасивів – 196,4 тис. грн.
Останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн.
ПДВ – 1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 36 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.01.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.01.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщена
на сторінці РВ ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
цеху № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури
разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом, в
плані (літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинення
– травень 1993 року. Конструктивні рішення: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залізобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни;
покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної
цегли товщиною 510 мм, над прорізами влаштовано залізобетонні перемички.
Інші зовнішні стіни виконано з бетонних навісних панелей, частково стінові панелі
відсутні. Внутрішні перегородки відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнені;
покриття підлог відсутне; зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін та стель не виконано. Інженерні комунікації на земельній ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні
шляхи. Об’єм недобудови – 4134 м3. Фізичний стан задовільний. Фізичний знос –
39 %. Ступінь будівельної готовності – 34 %.
Земельна ділянка: загальна площа – 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят сім тисяч сто гривень 00 коп.); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один
мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 944 380,00 грн (дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00 грн,
у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 грн (три мільйони шістсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
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Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення, з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі невиконання умов
продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку, при цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу,
повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі,
а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни 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 (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 26 січня 2018 року, час початку торгів (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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні 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 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під
розбирання об’єкта державної власності – молочно-тваринницької
ферми на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі
ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці
села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний
стан – незадовільний.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – медпункту з обладнанням разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Балансоутримувач: ПрАТ «Немирівське АТП-10547», код за ЄДРПОУ 05460924;
22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, 1954 р. п., загальною
площею 32,5 м2, розташована на території підприємства, перебуває в незадовільному стані, не використовується. До обладнання входять: апарат УВЧ 1986
р. в. – 1 шт.; медінструмент 1986 р. в., а саме: стоматологічне дзеркало – 3 шт.,
стоматологічний зонд – 2 шт., стоматологічний шпатель – 1 шт., лоток медичний –
2 шт., стоматологічні бори – 85 шт. Обладнання не експлуатується, перебуває в
незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0074 га. Кадастровий номер 0523010100:01:009:0515. Категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: 12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових тран-

ЧЕРНІГІВСЬКА область

2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.
Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому
використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та економічно недоцільне. Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00
коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для
об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00
грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Назва об’єкта: незавершене будівництво лазні-пральні на 20 місць разом із
земельною ділянкою, на якій він розташований.
Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля із силікатної цегли на чотири
входи загальною площею 363,64 м2 (корисна – 298,5 м2). Фундамент будівлі виконано із бетонних блоків в два ряди. Будівля складається з двох приміщень: лазні
розміром 15,6х14 м та пральні розміром 14,5х16 м, які примикають одне до одного з уступом. Дах будівлі шатровий, вкритий шифером. Над віконними прорізами
закладені віконні перемички. До лазні примикає прибудова басейну із силікатної
цегли, що частково перекритий бетонними плитами, без даху, розміром 5х5 м на
фундаменті із бетонних блоків в 4 ряди. Санітарно-технічні та електричні пристрої
відсутні. Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, на вулиці
проходять електрична мережа, газопровід та водопровід, але дані про їх потужність
і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа: 0,1545 га. Кадастровий номер
7421755700:01:002:0416. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. Вид використання: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
69 001,62 грн, у т. ч.: земельної ділянки без урахування ПДВ – 30 343,80 грн; об’єкта
незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 38 657,82 грн.
ПДВ – 13 800,32 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
82 801,94 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 36 412,56 грн;
об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 46 389,38 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва ОНБ без збереження профілю
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець визначає самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ 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 державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку
відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 8 280,19 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) та в
РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319,
тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел: (0462) 67-63-02).

спортних послуг та допоміжних операцій. Земельна ділянка обтяжена охоронною
зоною навколо (вздовж) ЛЕП-0,4 кВ площею 0,0030 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 27 553,00 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 18 859,00 грн; вартість земельної ділянки – 8 441,00 грн;
вартість обладнання – 253,00 грн.
ПДВ – 5 510,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 33 063,60 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 22 630,80 грн; вартість земельної ділянки – 10 129,20 грн;
вартість обладнання – 303,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу
об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у
триденний термін за актом приймання-передавання; можливе перепрофілювання
об’єкта; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно
до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект
відведення земельної ділянки; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 330,64 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 3 306,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва – лазні-пральні
на 20 місць разом із земельною ділянкою

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пломісцезнаходження
номер майна
ща, м2
–
м. Вінниця, вул. Келецька, 102а
28,8

максимально можмета використання
ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі
2 роки 364 дні Розміщення майстерні для
і науки України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
одноповерхової прибудови до 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А)
творчої діяльності
1 Міністерство освіти 03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національного
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення на
–
23000, Вінницька обл., Барський р-н,
66,84
267 826,00
2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольі науки України
транспортного університету, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 1-му поверсі будівлі гуртожитку та їдальні (літ. А)
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14
чими товарами, крім товарів
вул. Героїв Майдану, 7, тел.(0241) 2-16-14
підакцизної групи
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».
найменування

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн
144 367,00

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
Нежитлові приміщення в будів- 38499986.1.НЧИЮЦЛ2499 Житомирська обл., м. Бердичів, вул.
144,9
364 062,00
До 10 років
Розміщення офісного приміщення
лі (літ. А-2)
Європейська, 45
Нежитлове приміщення в бу- 38499986.1.НЧИЮЦЛ2471 м. Житомир, вул. Велика Берди13,3
57 456,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
дівлі лабораторії № 1 (літ. В)
чівська, 62
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20507735, Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка, 69068,
м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б, тел. (0612) 65-33-33

№ 100 (1120)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Вбудовані в перший поверх гуртожитку (літ.А-9) нежитлові приміщення № 26, з №
28 до № 32 включно, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий

реєстровий номер
майна
__

місцезнаходження
м. Запоріжжя, вул.
Чарівна, 50

загальна площа, м2
132,6

вартість майна максимально
за незалежною можливий строк
мета використання
оцінкою, грн
оренди
448 291,00
2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи

⇒

20 грудня 2017 року

4
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

вартість майна максимально
реєстровий номер
загальна плоза незалежною можливий строк
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
оцінкою, грн
оренди
2 Міністерство
38461727, ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ Укра- Нежитлові приміщення з № 24 до № 28 включно, № 37, з № 42 до № 49 включно 38461727.1.ААААЛБ944 Запорізька обл., м.
136,3
332 750,00
2 роки
Розміщення офісних приміщень (73,2 м2) та інше
охорони здоров’я їни», 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, тел. (061) 283-17-17 та ґанки літ. Б3, літ. Б12 першого поверху господарського корпусу (літ. Б1-1, Б-1)
Енергодар, вул. Мо11 місяців використання нерухомого майна (розміщення реУкраїни
лодіжна, 16
монтної лабораторії комп’ютерної техніки (63,1 м2)
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) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
02545028, Державний навчальний заклад «Вище професійе, 25030, Частина даху корпусу
м. Кропивницький, вул. Шатила, 4, тел. (0522) 37-10-31
навчальних майстерень

реєстровий номер майна
місцезнаходження
–
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
98,0
230 246,00

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення антенно-фідерного пристрою та технологічного контейнера

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за
максимально можлиплоща, м2 незалежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державна казначейська 37929037, Управління державної казначейської служби України у
Нежитлове приміщення № 3 на першо- 37929037.1.АААДЕГ350 81300, Львівська обл., м.
10,2
45 900,00
2 роки 364 дні
служба України
Мостиському районі Львівської області, 81300, Львівська обл.,
му поверсі адміністративної будівлі
Мостиська, вул. Грушевстаном на 30.09.2017
м. Мостиська, вул. Грушевського, 5, тел. (03234) 4-19-87
ського, 5
2 Міністерство енергетики 00131618, ВП «Добротвірська теплова електрична станція» Публіч- Частина даху будівлі гуртожитку
23269555.6.ЮНЕУЯЖ003 Львівська обл., Кам’янка48,0
150 461,00
2 роки 364 дні
та вугільної промисло- ного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», 80411, Львівська
Бузький район, смт Добростаном на 31.10.2017
вості України
обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Промислова, 12
твір, вул. Шевченка, 5

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у
сфері права
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва органу
управління

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

Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44
08162096, ДП МОУ «ХКМТЗ», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3,
тел. (057) 370-38-63
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13
38898340, Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 7, тел. (057) 731-30-63

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна
місцезнаходження
за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
33689922.33.АААЖЛБ409 Харківська обл., м. Чу57,2
71 400,00
гуїв, вул. Музейна, 24
33689922.33.АААЖЛБ394 Харківська обл., м. Чу139,0
174 400
гуїв, вул. Гвардійська, 8
33689922.33.АААЖЛБ407 Харківська обл., м. Чу269,4
336 600,00
гуїв, вул. Музейна, 24
33689922.33.АААЖЛБ402 Харківська обл., м. Чу356,5
427 900,00
гуїв, вул. Музейна, 24
–
м. Харків, вул. Це76,0
206 700,00
ментна, 3
–
м. Харків, вул. Баку39,1
355 000,00
ліна, 12
–
м. Харків, вул. Кооперативна, 7
221,5
1 953 700,00

реєстровий номер майна

Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі майстерні), інв. №
5, реєстровий № літ. Д
Одноповерхова будівля складу з кімн. № 1, 2, 3, 4 (магазин, склад,
виробничі майстерні), інв. № 12, реєстровий № літ. Г, Г1, Г2,
Частина одноповерхової будівлі промскладу (склад, виробничі майстерні), інв. № 3, реєстровий №, літ. В, в, в-1
Одноповерхова будівля складу з котельнею (виробничі майстерні),
інв. № 2, реєстровий №, літ. Б, Б1, б, б-1, б-2
Частина одноповерхового гаража, інв. № 018
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі гуртожитку № 2, літ. А-4, інв. № 61436
Нежитлове приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му поверсі 3-поверхової
учбової будівлі, літ. Б-3

8

Міністерство освіти 01116472, Український державний університет залізничного тран- Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, частина № 01116472.1.ПВПСЦЧ005 м. Харків, майдан Феі науки України
спорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057) 732-28-75 13 (13,0 м2), 14, 15 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі учбойєрбаха, 7
вого корпусу № 2, літ. А-5, інв. № 0001030001, пам’ятка архітектури
9 Міністерство освіти 01116472, Український державний університет залізничного тран- Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на 2-му поверсі 4-поверхової 01116472.4.ПВПСЦЧ0019 м. Харків, майдан Феі науки України
спорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057) 732-28-75 будівлі учбового корпусу № 1, літ. А-4, інв. № 0001030009
йєрбаха, 8
10 РВ ФДМУ по Хар- Відсутній
2-поверхова будівля адміністративного корпусу, літ «А» (716,6 м2); будівля
–
Харківська обл.,
2
2
ківській області
прохідних: № 1, літ. «П» (12,6 м ), № 2, літ. «В» (16,0 м ), № 3, літ. «М»,
м. Куп’янськ, смт
Куп’янськ-Вузловий,
(26,3 м2); трансформаторна підстанція, літ «Г», (33,4 м2); будівля ОКСа,
вул. Силікатна, 1
літ. «С», (58,3 м2); будівля складу ОКСа, літ. «К», (142,0 м2); будівля гаража легкових автомобілів, літ «Б», (152,5 м2); будівля гаража вантажних
автомобілів, літ «З’’», (248,4 м2); будівля гаража вантажних автомобілів,
літ «З», (398,4 м2); побутові приміщення гаража, літ. «Р», (73,0 м2)

максимально
можливий
строк оренди
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік
1 рік
1 рік

164,9

1 083 400,00

1 рік

50,8

406 600,00

1 рік

1 877,5

1 925 000,00

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення складу (41,5 м2 у кімн. № 2, 3, 4) та об’єкта оптовороздрібного продажу непродовольчих товарів (97,5 м2 у кімн. № 1)
Розміщення об’єкта оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів
Розміщення об’єкта з виготовлення макаронних виробів (272,8 м2)
та оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів (34,4 м2)
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення неприбуткової громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 м2, погодинно: понеділок, середа,
п’ятниця з 16.00 до 19.00 та субота з 10.00 до 1300
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення

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

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44

найменування

реєстровий номер майна

Частина підвального приміщення дев’ятиповерхової 02736544.1.ЮУЧПКХ156
адмінбудівлі
Нежитлове приміщення (кімн. № 105) першого по- 02736544.1.ЮУЧПКХ156
верху дев’ятиповерхової адмінбудівлі

місцезнаходження

загальна площа, м2

м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39

3,0

м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39

39,5

вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
9 896,63
2 роки 364 дні
Розміщення технічного обладнання
183 192,65
2 роки 364 дні
Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду 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), РВ ФДМУ 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».

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

максимально
загальна вартість майна за немета використання
можливий строк
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгомано- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен–
м. Київ, вул. Тургенів2,0
36 600,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню поі науки України
ва, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 234-11-08
ня на 1-му поверсі будівлі учбового корпусу
ська, 8/14
станом на 31.08.2017
слуг із ксерокопіювання документів
2 Міністерство охорони 26385055, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та Нерухоме майно – частина нежитлового при26385055.1.НЧИЮЦЛ2008 м. Київ, вул. Чорново1,0
15 330,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата з продажу питної води
здоров’я України
кардіохірургії МОЗ України», 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 24,
міщення
ла, 28/1
станом на 30.09.2017
тел. 206-50-10, 284-03-11
3 Міністерство охорони 26385055, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та Нерухоме майно – частина нежитлового при26385055.1.НЧИЮЦЛ2008 м. Київ, вул. Чорново1,0
15 330,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає непродовольчі
здоров’я України
кардіохірургії МОЗ України», 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 24,
міщення
ла, 28/1
станом на 31.10.2017
товари (бахіли)
тел. 206-50-10, 284-03-11
4 Міністерство освіти 02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Нерухоме майно – частина приміщення 1-го по–
м. Київ, вул. Освіти,6
70,8
924 400,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
01601, м. Київ, вул. Пирогова ,9, тел. (044) 234-11-08
верху будівлі історичного корпусу
станом на 31.08.2017
групи, у навчальному закладі
5 Мінрегіон
01422832, Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інНерухоме майно
01422832.2.ДБЕЦРЕ793 м.Київ, бульв. Л. Укра22,9
995 340,00
1 рік
Розміщення (частина технічного поверху площею 15,9 м2 для обститут містобудування», 01133, м.Київ, бульв. Л. Українки, 26а, тел. (044)
їнки, 26, літ. «А»
станом на 31.08.2017
ладання базової станції та частина даху будівлі площею 7,0 м2 для
286-04-85
встановлення антенно-фідерних пристроїв (7 антено-місць)
6 Міністерство оборони 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардій- Нерухоме майно – нежилі приміщення на 1-му
33689922.33.АААЖЛБ 871 м. Київ, вул. Молодо45,3
520 000,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
України
ська, 28а, тел. 243-39-36
поверсі в адміністративній будівлі з теплопунктом
гвардійська, 28а
станом на 30.06.2017
(літ. А, Б (частина кімн. № 2, та № 9, № 23)
7 Міністерство освіти 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Ва- Нерухоме майно – приміщення підвального по–
Вул. Мельникова, 81
130,0
1 695 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
дима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55
верху учбового корпусу № 5
станом на 31.08.2017
групи, у навчальному закладі
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Володимир-Волинський про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. ВолодимирВолинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 3-7
загальною площею 62,5 м2 в будівлі № 226 (чайна) військового містечка № 2

за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 188а,
військове містечко № 2.
Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 133 107,00
грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – листопад 2017 р.
становить 895,37 грн (без ПДВ).
Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної плати; використання об’єкта оренди для розміщення кафе без права продажу
товарів підакцизної групи.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи відповідно до розділу 3 спільного наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000
№ 1549/241.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: КЕВ
м. Володимир-Волинський, Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Академіка Глушкова,1.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до
проведення конкурсу.
Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

фдму повідомляє
Додаток 1 до наказу
Фонду державного майна України від 13.12.2017 № 1868

Перелік
об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу
в 2018 році Управлінням реформування власності Департаменту
підготовки до приватизації Фонду державного майна України
Група В
Вінницька область
Фонд державного майна України
33323245
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
Луганська область
Фонд державного майна України
00131050
Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
Одеська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
13908422
Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»*
Міністерство інфраструктури України
01125614
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»

20 грудня 2017 року

Продовження додатка 1

31091889

Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Харківська область
Фонд державного майна України
24339861
Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32444638
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Київ
Фонд державного майна України
30058128
ПрАТ «Президент-Готель»
Кабінет Міністрів України
20077743
Державне підприємство «Укрекоресурси»
30401456
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна
компанія «Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
37404165
Державне підприємство «Конярство України» *
37471692
Державне підприємство «Укрліктрави»*

Продовження додатка 1

Група Г
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32495626
Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»
Харківська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953042
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00213121
Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»
31632138
Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
м.Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14312789
Державне підприємство «Електронмаш»
36716128
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
* Після внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації».
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Додаток 2 до наказу
Фонду державного майна України від 13.12.2017 № 1868

Перелік об’єктів груп В, Г,
що підлягають підготовці до продажу в 2018 році регіональними
відділеннями Фонду державного майна України
Група В
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692239 Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в
тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692386 Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві»
05281529

Державне підприємство «Волинська станція луківництва»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00176259
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693227 Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»
00693233 Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві»
00693316 Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24433063 Державне підприємство з переробки брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів
«Дніпро – ВДМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Трансмаш»
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
006693279 Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
33504964 Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
33621568 Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621573 Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621589 Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621594 Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
33839076 Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
33839081 Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
34032208 Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
Цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
Державне агентство рибного господарства України
38674017 Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний центр»
Додаток 3 до наказу
Фонду державного майна України від 13.12.2017 № 1868

Перелік об’єктів груп В, Г,
що підлягають підготовці до продажу в 2018 році
Управлінням реформування власності Департаменту підготовки
до приватизації Фонду державного майна України після їх виключення
із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації»

05785017
01125637
01125821
33298371

00188311
04687867
04689369

Група В
Львівська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод»
Одеська область
Міністерство інфраструктури України
Державне Чорноморське-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських
шляхів
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
м. Київ
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд»
Група Г
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів»
Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»

Продовження додатка 2

Продовження додатка 2

Регіональне відділення по Житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00724809 Державне підприємство «Грозинське»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32343302 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство «Галицький»
Регіональне відділення по Київській області
19419078 Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
14277337 Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуногенетики»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05468498 Державна установа «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
0700192
Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства «Первомайськвугілля»
26402894 Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
32359108 ПАТ «Лисичанськвугілля»
Регіональне відділення по Львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
31803446 Державне підприємство «Ліктрави»
38831368 Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод» *
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
34509969 Державне підприємство «Екотрансенерго» *
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00178175 ПАТ «Шахта «Надія»
26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства «Львіввугілля»
26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства «Львіввугілля»
26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля»
Регіональне відділення по Миколаївській області
32778065 Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413995 Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
00854995 Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»
Державне агентство рибного господарства України
33854335 Державне підприємство «Миколаївське морське агентство»
Регіональне відділення по Одеській області
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
22479598 Державна наукова установа «Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки та технології»

Державне агентство рибного господарства України
Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»
Регіональне відділення по Полтавській області
00845921 Державне підприємство «Чутове»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703196 Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Чутівський»
21049938 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу
39802083 Державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство» *
Регіональне відділення по Рівненській області
35505132 ПАТ «Мирогощанський аграрій»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
Регіональне відділення по Харківській області
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів
важкого машинобудування»
00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий
комбінат»
00852909 Державне підприємство «Іскра»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
05453692 Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
08183514 Державне підприємство «Світанок»
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
38494092 Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство» *
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14311070 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»
Регіональне відділення по Херсонській області
14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство
«Винконсервпроект»
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»
Регіональне відділення по Черкаській області
Державне агентство рибного господарства України
37853178 Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ»
Регіональне відділення по Чернігівській області
35583857 ПАТ «Трест»
м. Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
38926880 ПАТ «Аграрний фонд»
Державне агентство автомобільних доріг України
05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
Державне агентство рибного господарства України
25139756 Державне підприємство «Сервіс»
* Після внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації».

Продовження додатка 3

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
30168850 Державне підприємство «Смоли»
Донецька область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00379790 Державне підприємство «Артемсіль»
Міністерство інфраструктури України
01125755 Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»
Запорізька область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00190414 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей,
сплавів та феросплавів»
00201081 ПАТ «Інститут титану»
Міністерство інфраструктури України
01125761 Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»
Київська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00186192 Державне підприємство «Завод порошкової металургії»
Миколаївська область
Міністерство інфраструктури України
01125608 Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»
19290012 Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»
Одеська область
Міністерство інфраструктури України
01125206 Державне підприємство «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»

Додаток 4 до наказу
Фонду державного майна України від 13.12.2017 № 1868

Перелік об’єктів груп В, Г,
що підлягають підготовці до продажу в 2018 році
регіональними відділеннями Фонду державного майна України після
їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації»
Група В
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00371943 Державне підприємство «Мурафський кар’єр»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953065 Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00426302 Державне підприємство «Волиньторф»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693138 Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у
тваринництві «Облплемпідприємство»
00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
04819211 Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00334764 Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
Міністерство інфраструктури України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський судноремонтний завод»
Регіональне відділення по Житомирській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968154 Державне підприємство «Житомирторф»
02968160 Державне підприємство Коростишівський завод «Реммашторф»
Регіональне відділення по Закарпатській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00240106 Державне підприємство «Мелітопольський завод «Гідромаш»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
05513715 Державне підприємство «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»

36984191
36984207

Продовження додатка 4

04685696
00699862
00699900
00699945
21536845

00700269
04687873
05393524
19168765
00702897
01126996

00703121
00703184
00703279
00703397
00952166
00955791
02968193
02968208
00914993

Регіональне відділення по Київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань»
Державне підприємство – шовкорадгосп «Баришівський»
Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка»
Державне сільськогосподарське підприємство «Головний селекційний центр України»
Міністерство інфраструктури України
Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосевіс»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державний шовкорадгосп «Знам’янський»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
ДП «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія»
Регіональне відділення по Львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив»
Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Львівхарчопроект»
Регіональне відділення по Одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві»
Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут
морського флоту України з дослідним виробництвом»
Регіональне відділення по Полтавській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський»
Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський»
Державний Миргородський гренажний завод
Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк»
Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Рівненській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство «Рівнеторф»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство «Сумиторф»
Регіональне відділення по Тернопільській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне підприємство «Монастириське»

Продовження додатка 3

01125666
01125672
01125689
01125809
01125815
04704790

00388168

00188334
00190443
14307759

01125695
01125703

16287311

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»
Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»
Полтавська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»
Харківська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості»
Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний
інститут (Ухін)»
Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науководослідний інститут авіаційної промисловості»
Херсонська область
Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»
Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»
м. Київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут текстильногалантерейної промисловості»
Продовження додатка 4

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968875 Державне підприємство «Поділляторф»
Регіональне відділення по Харківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00725128 Державне підприємство «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00209740 Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
05405575 Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод»
Державне агентство рибного господарства України
14110643 Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»
Регіональне відділення по Херсонській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00383596 Державне підприємство Генічеський солезавод
00383604 Державне підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство»
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр»
00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр»
00952485 Державне підприємство «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00957152 Державне підприємство «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»
Регіональне відділення по Чернігівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00952634 Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968220 Державне підприємство «Чернігівторф»
м. Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
31201500 Державна науково-технічна установа Український проектно-вишукувальний інститут цукрової промисловості «Укрцукропроект»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05796251 Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968177 Державне підприємство «Київторф»
Державне агентство рибного господарства України
00468177 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню підприємств
рибного господарства і промисловості «Укррибпроект»
00472609 Державне підприємство «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»
Державна служба геології та надр України
01432761 Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 83,9 м2 за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Музейний, 12, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення
площею 83,9 м2 станом на 30.11.2017, тис. грн: 557,312.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
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Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Готіс».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 02 січня 2018 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 09 січня 2018 року о 14.00.

20 грудня 2017 року
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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 учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 по № 251) (літер В-3) площею 81,0 м2 (кабінет № 201).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
станом на 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Автомобільна школа АС».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (приміщення з № 1 по № 251) (літер В-3) площею 100,5 м2 (кабінет № 35).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
станом на 21.06.2016: 52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Автомобільна школа АС».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша
200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 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); 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 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки
об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки»
(лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки
з метою оренди є нерухоме майно – приміщення, частина будівель (офіс).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати 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).

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки збитків

 Назва об’єкта оцінки: групи окремих індивідуально визначених інвентарних об’єктів:
1) обладнання: насос ПД 2500-62 (2 шт., інв. № 24060409, 24060410); насос
300 (інв. № 24060401); насос 300Д (інв. № 24060400); устаткування електрообігрівальне (інв. № 87060104); сепаратор масляний СУ-1,5а (інв. № 21090006); прилад
сапфір (3 шт. інв. № 22070029, 24070064, 24070065); солемір (інв. № 22070022);
засувка ЗКЛ-2 (інв. № 22090019); силова зборка (2 шт. інв. № 24050008, 24050009);
щит станції управління (інв. № 24050014); насос 200-Л-60А з електродвигуном (інв.
№ 24060119); уравномер УПП (інв. № 24070030); щит управління (інв. № 24050005);
станція телефонна на 600 номерів автом. (інв. № 23090006); телефонна станція
(інв. № 23090044); пункт розподільний (інв. № 24050002); трансформаторна підстанція РП-5 (інв. № 21050010);
2) мережі: внутрішньоплощадкові кабельні мережі (інв. № 87040011), внутрішньоплощадкові мережі каналізації (інв. № 87040015), ливнева та госпфекальна каналізація (інв. № 87040012), теплові мережі (інв. № 87040010), внутрішньоплощадкові
мережі водопроводу (інв. № 87040009), телефонна каналізація (інв. № 23040002),
лінія телефонного зв’язку (інв. № 23040003), кабельний зв’язок (інв. № 23040004),
зовнішні каналізаційні мережі (інв. № 87030028), внутрішньоплощадковий каналізаційний колектор (інв. № 87040002), мережі промливневої каналізації (інв.
№ 87040004), водопровід В-5 (2 шт., інв. № 24040051, 24040052);
3) нерухоме майно (будівлі та споруди): будівля трансформаторної підстанції (інв. № 24010015), площа об’єкта – 145,1 м2; будинок насосної станції, площа
об’єкта – 1 900,3 м2 (у складі: блок насосної станції, інв. № 87010005; насосна
станція, інв. № 87010006; трансформаторна підстанція, інв. № 87050004); газорозподільна підстанція 2 (інв. № 22010006), площа об’єкта – 38,7 м2; резервуар
для конденсату 3 (інв. № 22050158); вертикальний відстійник 1 (інв. № 22030008);
вертикальний відстійник 2 (інв. № 22030009); склад для сипучих матеріалів (інв.
№ 22010011), площа об’єкта – 348,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128. Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод ГТВ». Мета оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок
неналежного зберігання державного майна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
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заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 04 січня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Винниченка, 9. Балансоутримувач:
ВПУ № 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Винниченка, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук А. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничі цементно-бетонні площадки загальною площею 151,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка,
134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і Хаар» Датської
компанії «Консепт партнерс».
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 618,2 м2, а
саме: виробничі приміщення літ. «А-1» площею 86,1 м2; сушильні камери літ.
«А-2», «А-3» площею 322,4 м2; естакада столярного цеху площею 209,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач:
ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і Хаар» Датської компанії «Консепт партнерс».
 4. Назва об’єкта оцінки: побутові приміщення будівлі під літ. «Б-1» корпус 38в загальною площею 81,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Каховська, 35а. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «ЛОРТА». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Каховська, 35а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Українська Автокефальна Православна церква св. Арх. Михаїла.
 5. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 12,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі літ. «Б-3», новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Івченко М. В.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 35,
36, 37, 38, 44, 51, VI) загальною площею 107,0 м2 на першому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гринчук Н. В.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кімнати № 5
ЛАЗ технічної будівлі майданчика 31 ТРЛК-1 площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1.
Балансоутримувач: РСП «Київцентраеро» Украероруху. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці,
вул. Польова, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
18,6 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15. Балансоутримувач: Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат
Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет
України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Доля-Крок».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3», новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Севенкарс».
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі корпусу нормальної анатомії
та фізіології. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська,
52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Колос Ю. А.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
12,0 м2 на першому поверсі фронтального корпусу пам’ятки архітектури
Жовківського замку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жовква,
пл. Вічева, 2. Балансоутримувач: Державний історико-архітектурний заповідника
у м. Жовкві. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки про-

порційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Жовква, пл. Вічева, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Правий сектор-захід».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі загальною площею 40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2. Балансоутримувач: Львівський державний Палац естетичного виховання учнів
молоді. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл.
Петрушевича, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею
113 106,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, буд. 35, 35в, 35б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
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 2018 р. Інформація про особу –платника робіт з оцінки: ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн»,
тел. (067) 488-55-71.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 11.01.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльност», 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 17.01.2018 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.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: виробниче приміщення адміністративного будинку літ. «А-4» площею 13,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ-фірма «ОСТВА». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 р.
 2. Назва об’єкта оцінки: спортивний зал з переходом (літ. Б-2) загальною площею 724,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прокуратура Рівненської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16
Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ГО «Рівненська обласна федерація тайського боксу (муай
тай)». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяв,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область

Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина холу площею 4,0 м2 на другому поверсі семипоРинкова ФОП Даниверхового навчального корпусу № 5 юридичного факультету
лишин Ігор
Тернопільського національного економічного університету
Богданович
за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету
Нежиле приміщення поз. 1-2/, площею 8,6 м2 та частка площі
Ринкова ФОП Попович
приміщень спільного користування площею 3,4 м2 першого
Мирон Володимирович
поверху будівлі літ. А за адресою: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Тернопільській області
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина нежитлових приміщень адмінбудинку загальною плоРинкова Товарна біржа
щею 176,9 м2 на другому поверсі адмінбудинку за адресою:
«Тернопільська
агропромисвул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балова біржа»
лансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації
Частина нежитлових приміщень адмінбудинку загальною плоРинкова Товарна біржа
щею 81,7 м2 на третьому поверсі адмінбудинку за адресою:
«Тернопільська
агропромисвул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балова біржа»
лансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації
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По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Тернопільській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів приймання-передавання робіт з оцінки, копії
листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копії висновків
про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами,
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента);
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою відносно
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково інформуємо, що до розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта яких не перевищує 2400,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу
напоїв, пунктів пралень самообслуговування, телекомунікаційного обладнання;
об’єктами, подібними до об’єктів оцінки № 2, 3, 4 – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної та торговельно-офісної нерухомості.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 – РВ ФДМУ по Тернопільській області;
об’єктів № 3, 4 – Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом оцінки майна та
відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Найменування об’єкта, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
Нежитлові приміщення літ. Щ-2 з кімн. 1 до
кімн. 7 на першому поверсі двоповерхової
будівлі пожежної частини, інв. №101310008,
загальною площею 124,9 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, с. Подвірки,
вул. Макаренка, 1. На балансі ДУ «Курязька
виховна колонія ім. А. С. Макаренка», код
08564570, тел. 783-79-46
2-поверхова будівля учбово-виробничої май2
стерні загальною площею 371,10 м за адресою: м. Харків, вул. майдан Фейєрбаха, 10,
перебуває на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3
м. Харкова», код 02547910, тел. 0572647775,
0572695241
Нежитлові приміщення в антресолі 12,5 м2, у
підвалі 41,2 м2, та першого поверху 108,3 м2
у будівлі пам’ятки архітектури учбового
корпусу № 2 Харківського національного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, загальною площею 162 м2, за адресою:
м. Харків, мкр-н Конституції, 13, на балансі 2
Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, код 02214350,
тел. 7311095
Нежитлові приміщення № 1, 2, 4 частина к.
№ 3 на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі
учбово-виробничих майстерень загальною
площею 575,8 м2 за адресою: м. Харків, бульв.
І. Каркача, 26, обліковуються на балансі Центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Харків, код
25456391, тел. (057) 99-11-31
Частина покрівлі 3-поверхової будівлі робочого
технологічного корпусу (інв. № 1) загальною
площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кібальчича, 12а, що перебуває на балансі ДУ
«Державний науково-дослідний і проектний
інститут основної хімії», ЄДРПОУ 00209740,
тел. 700-01-23, 707-26-00
Ділянка покрівлі на даху 3-поверхової будівлі
науково-експериментального корпусу загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кривоконівська, 30, перебуває на балансі
ДП «Харківський науково-дослідний інститут
технології машинобудування», код 14311070,
тел. 700-01-23, 707-26-00
Чотириповерхова будівля на 1-му поверсі –
128,2 м2 та у підвалі – 116,6 м2 (літ. «А-4»),
є пам’яткою архітектури, загальною площею
244,8 м2, за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 13, перебуває на балансі Харківського
національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, код 2214350

Дата оцінки

Мета проведення
оцінки

Замовник/
платник

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вар–
тості об’єкта оренди до 200 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
На дату
Визначення
ТОВ «Консалукладення
вартості об’єкта тингова фірма
договору на оренди з метою «Колізей»
проведення передачі в оренду
незалежної
оцінки
21.01.18
Визначення вар- СПДФО Конотості об’єкта з ме- валова
тою продовження
договору оренди

27.12.17

Визначення вар- СПДФО Майботості об’єкта з ме- рода О. А
тою продовження
договору оренди

07.02.18

Визначення вар- ТОВ «Лайфтості об’єкта з ме- селл»
тою продовження
договору оренди

19.02.18

Визначення вар- ТОВ «Лайфтості об’єкта з ме- селл»
тою продовження
договору оренди

21.12.17

Визначення вар- ПФ «АВА»
тості об’єкта з метою продовження
договору оренди

№ 100 (1120)
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
№
з/п

Продовження таблиці

№
з/п

Найменування об’єкта, площа,
Дата оцінки
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
Нежитлове приміщення – частина кухні на 3-му 20.01.18
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7
(інв. № 103000064) загальною площею 6,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 46, перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна, код 02071205,
тел. 705-12-47, 707-52-31
Нежитлове приміщення – частина коридору на 17.02.2018
1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 9 (інв. № 103000042) загальною площею
6,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51, перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код
02071205, тел. 705-12-47, 707-52-31
Частина коридору на 1-му поверсі 9-поверхової 20.01.2018
будівлі гуртожитку № 11 загальною площею
6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 10, обліковується на балансі Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна,
код 2071205, тел. 705-12-47, 707-52-31
Нежитлове приміщення одноповерхової адміні- На дату
стративної будівлі загальною площею 174,6 м2 укладення
за адресою: м. Харків, вул. Примирівська, 1,
договору на
перебуває на балансі Державного проектнопроведення
вишукувального та науково-дослідного інституту незалежної
«Укренергомережпроект», код 00114092,
оцінки
тел.(057) 75-99-706

Мета проведення
оцінки

Замовник/
платник

Визначення вар- ФОП Лесик Д. О
тості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення вар- ФОП Лесик Д. О
тості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ку 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. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 16 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
Визначення вар- ФОП Лесик
тості об’єкта з ме- Д. О.
тою продовження
договору оренди
Визначення
ФОП Санакоєв
вартості об’єкта Є. І.
оренди з метою
передачі в оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
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)
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі
2017 року та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), – 2,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 45, 2 тис.
грн; необоротних активів – 31, 5 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого
майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 м² (1 га) – 9,2 тис. грн;
окремо розташованої будівлі – 5,1 тис. грн; земельної ділянки площею до 10000 м2.
(1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5, 0 тис. грн;
гідротехнічних споруд – 8, 8 тис. грн; пакета акцій – 35,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх
об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до
16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення загальною площею 55,0 м2
на першому поверсі лабораторного корпусу. 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. Дата оцінки – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Особа-платник робіт з оцінки –
ФОП Добродзій Ірина Зотівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та їх частини (нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два
та більше способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 50,0 м2 (у т. ч.
приміщення площею 18,2 м2 та частина приміщення площею 31,8 м2) на
третьому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи,
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Хмельницький центр нових технологій
і інновацій». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини
(нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина асфальтованої площадки площею
20,0 м2. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВСУ в Хмельницькій
області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Хучуа Василь Вахтангович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: майданчики, площадки.
 Назва об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення загальною площею
36,42 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,32 м2) на першому поверсі у будівлі гуртожитку. Балансоутримувач – Старокостянтинівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: вул. І. Франка, 35, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Вознюк Тетяна Станіславівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення загальною площею
88,6 м2 на першому поверсі житлової будівлі. Балансоутримувач – Національна
академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сковороди, 11,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ПП «Мачете груп». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують
два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 6: приміщення загальною площею 85,1 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 4,6 м2) на першому поверсі двоповерхової
прибудови до адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Продуктова допомога». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання), крім виробничо-складської).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Сан Пром Сервіс Груп». Дата оцінки: 31.12.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на четвертому поверсі в будівлі гуртожитку площею 0,5 м2, частина приміщення на четвертому поверсі
на протилежній стороні сходової клітки в будівлі гуртожитку площею 0,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Смілянська, 84/2. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Фірма «Мегастайл-Сервіс». Дата оцінки: 31.12.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00
грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель та споруд –
10 000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300 грн; цілісний майновий
комплекс – 45 200 грн; необоротні активи – 31 500 грн; об’єкт аукціону (один об’єкт
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1га), –
9 200 грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1га) – 2 900 грн; визначення
розміру збитків, завданих державі, – 5 000 грн; гідротехнічні споруди – 8 800 грн;
пакет акцій – 35 000 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 09 січня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 15 січня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (9-3) площею 15,6 м2 технічного поверху адміністративної будівлі (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
17 017,41 грн станом на 31.10.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3522
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 569 369,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме юридична особа – Науково-виробнича компанія «БУСТАР ЛТД».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,00 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням не належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування,
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, до нерухомості готельного, рекреаційного та санітарно-курортного призначення, виробничої, виробничоскладської або складської нерухомості, житлової нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.
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8
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 03.07.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нерухоме майно
2 Нерухоме майно
3 Нерухоме майно
4 Нерухоме майно
5 Нежитлові приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Частина нежитлового
приміщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Частина нежитлового
приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення
15 Частина нежитлового
приміщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Частина нежитлового
приміщення
18 Нежитлове приміщення
19 Частина даху та нежитлового приміщення
20 Нежитлове приміщення
21 Нежитлове приміщення
22 Дах будівлі
23 Нежитлове приміщення
24 Частина нежитлового
приміщення
25 Нежитлове приміщення
26 Частина нежитлового
приміщення – об’єкта
культурної спадщини
27 Нежитлове приміщення

Площа,
Адреса об’єкта оцінки
м2
5 567,3 м. Київ, вул. Здолбунівська, 2
97,2 м. Київ, вул. Здолбунівська, 2
1,5 м. Київ, вул. Різницька, 13/15
1,5 м. Київ, вул. Різницька, 13/15
54,1 м. Київ,
бульв. Л. Українки, 26
55,7 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
121,3 м. Київ, Харківське
шосе, 15
60,2 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174
8,0 м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. Д
8,0 м. Київ, вул. Перемоги, 54/1
8,0 м. Київ, вул. Васильківська, 36
39,1 м. Київ, вул. Зоологічна, 1
4,0 м. Київ, вул. Металістів, 7
4,0 м. Київ, вул. Металістів, 4
4,0 м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 20
4,0 м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 22
4,0 м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 16/2
8,5 м. Київ, вул. Волинська, 12
9,9 (в т. м. Київ, вул. Пилипа
ч. 3,0 та Орлика, 15
6,9)
8,1 м. Київ, вул. Вінницька, 10
67,0 м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73
15,0 м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
3 007,9 м. Київ, вул. Полярна, 12
16,7 м. Київ, просп. Комарова, 1
21,0 м. Київ, вул. П. Болбочана, 4а
143,16 м. Київ, вул. О. Гончара, 55а
18,6

28 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
29 Частина нежитлового
приміщення
30 Частина нежитлового
приміщення
31 Частина нежитлового
приміщення
32 Частина нежитлового
приміщення – об’єкта
культурної спадщини
33 Частина нежитлового
приміщення
34 Частина нежитлового
приміщення
35 Частина нежитлового
приміщення
36 Частина нежитлового
приміщення
37 Частина нежитлового
приміщення
38 Частина нежитлового
приміщення
39 Частина даху
40
41
42
43

4,32
2,0

СОД – переможець
ТОВ «Укрспецексперт»

ВарТермін
тість
виковиконання,
нання,
к/д
грн
3
7 360

ТОВ «Ніка-Експерт»

3

3 450

ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ»
ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ»
ТОВ «Ніка-Експерт»

3

3 275

3
3

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 450
3 520

ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ»
ПП «Гарант-Експерт»

3

3 665

2

3 520

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 380

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 380

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 380

ФОП Щаслива Н. З.

2

3 470

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 000

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 000

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 000

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 000

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 000

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 380

ФОП Щаслива Н. З.

2

3 550

ТОВ «Укрспецексперт»

3

3 410

ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ»
ПП «Гарант-Експерт»

3

3 510

2

3 750

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

4

6 980

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 420

ТОВ «Укрспецексперт»

3

3 440

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 750

м. Київ, вул.
ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОСолом’янська, 1
ВА НЕРУХОМІСТЬ»
м. Київ, вул. Яросла- ФОП Щаслива Н. З.
вів Вал, 40

3

3 430

2

3 500

ТОВ «ОФ «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ»
ТОВ «Укрспецексперт»

3

3 300

3

3 310

ПП «Експерт-Аналітик»

3

3 300

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 320

4,0

м. Київ, вул. Ломоно- ФОП Щаслива Н. З.
сова, 55
м. Київ, просп. Вале- ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
рія Лобановського, 3
6,0 м. Київ, вул. Ломоно- ПП «Гарант-Експерт»
сова, 43
4,0 м. Київ, вул. Рудан- ПП «Гарант-Експерт»
ського, 2
8,5 м. Київ, вул. Грінчен- ПП «Гарант-Експерт»
ка, 11
1,0 м. Київ, вул. Старо- ПП «Гарант-Експерт»
сільська, 2
8,0 м. Київ, просп. Акаде- СПД Чайка С. О.
міка Глушкова, 4е
Частина даху та техніч- 19,0 (в т. м. Київ, вул. А. Бар- СПД Чайка С. О.
ного поверху
ч. 10,0 та бюса, 9
9,0)
Частина даху та нежит- 46,9 (в т. м. Київ, вул. Луначар- ПП «Гарант-Експерт»
лового приміщення
ч. 20,0 та ського, 16/4
26,9)
Частина даху
4,0 м. Київ, вул. Володи- ФОП Щаслива Н. З.
мирська, 72
Частина нежитлового
2,0 м. Київ, вул. П. Лу- ПП «Гарант-Експерт»
приміщення
мумби, 17

2

3 300

2,0

2

3 300

2

3 320

1,0
2,0
6,0

м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
м. Київ, вул. Лабораторна, 3
м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73
м. Київ, вул. Володимирська, 60

3 275

2

3 320

2

3 380

2

3 290

3

3 800

3

3 800

2

3 750

2

3 500

2

3 290

Назва об’єкта оцінки

1 Нерухоме майно

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
141,4

2 Частина пішохідної доріжки

4,0

3

Нежитлове приміщення

16,3

4 Частина нежитлового приміщення
5 Нежитлові приміщення –
об’єкт культурної спадщини
6 Нежитлові приміщення

738,4

7 Нежитлове приміщення

3,0

464,0

9,4

8 Нежитлові приміщення

4,0

9 Нежитлове приміщення

9,6

10 Частина нежитлового приміщення
11 Нежитлове приміщення

10,0

12 Нежитлове приміщення

38,6

13 Частина даху та технічного
поверху

1,4

15,0 (в т.
ч. 7,5 та
7,5)
14 Частина даху та підвального 27,8 (в т.
приміщення
ч. 9,2 та
18,6)
15 Частина нежитлового при9,0
міщення

Житомирська обл.,
Попільнянський р-н,
с. Королівна, б/в «Дубрава»
м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 1
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4
м. Київ, вул. Хрещатик, 34
м. Київ, вул. Васильківська, 1, корпус № 6
м. Київ, вул. Ломоносова, 39 (корпус
гуртожитку № 13)
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94
м. Київ, вул.
НемировичаДанченка, 2
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 174
м. Київ, просп. Перемоги, 37л
м. Київ, вул. Ділова, 24

Термін
Вартість
СОД – пере- виковиконання,
нання,
можець
грн
к/д

ПП «ГарантЕксперт»

2

4 200

ФОП Щаслива
Н. З.
ФОП Щаслива
Н. З.
ФОП Щаслива
Н. З.
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Консалтингова
компанія
«Острів»
ПП «ГарантЕксперт»

2

3 550

2

3 400

2

3 300

ТОВ «Укрспецексперт»
ФОП Щаслива
Н. З.

5 400

4

3 600

2

3 350

3

3 300

2

3 400

3

3 270

3

3 300

2

3 500

2

3 600

м. Київ, бульв. Дружби ПП «ГарантНародів, 28
Експерт»

2

3 800

м. Київ, вул. М. Миши- ПП «Гарантна, 15/17
Експерт»

2

3 500

м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9

ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ЕкспертАналітик»
ФОП Щаслива
Н.З.
ФОП Щаслива
Н.З.

2

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

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

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки

16 Частина нежитлового приміщення
17 Частина нежитлового приміщення
18 Частина нежитлового приміщення
19 Частина нежитлового приміщення
20 Частина нежитлового приміщення
21 Частина нежитлового приміщення
22 Частина нежитлового приміщення
23 Нежитлове приміщення

19,2

24 Нежитлове приміщення

9,0

25 Частина охоронного електроосвітлення (залізобетонний стовп)
26 Нежитлове приміщення –
об’єкт культурної спадщини
27 Нежитлове приміщення

4,0

28 Частина нежитлового приміщення

3,0
5,0
2,0
0,5
0,5
0,5
1,0

45,5
18,4
2,0

Термін
Вартість
СОД – пере- виковиконання,
нання,
можець
грн
к/д

м. Київ, просп. Комарова, 1, корпус № 8
м. Київ, просп. Комарова, 1, корпус № 4
м. Київ, просп. Комарова, 1, корпус № 1
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14
м. Київ, вул. Червоноармійська, 69
м. Київ, с. Пирогів

ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ФОП Щаслива
Н.З.
ПП «Фірма
«Конкрет»

м. Київ, вул. Лаврська, 9
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул.
НемировичаДанченка, 2
м. Київ, вул. Володимирська, 60

29 Частина нежитлового при2,0
міщення – об’єкт культурної
спадщини
30 Частина даху та нежитло8,0 (в т. м. Київ, вул. Володивого приміщення – об’єкт
ч. 1,0 та мирська, 60
культурної спадщини
7,0)
31 Нежитлове приміщення
21,0 м. Київ, вул. Гарматна, 2

3

3300

3

3 310

3

3 290

2

3 400

2

3 400

2

3 400

2

3 400

3

3 440

2

3 400

3

3 600

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ЕкспертАналітик»

2

3 450

2

3 450

3

3 300

ПП «ЕкспертАналітик»

3

3 400

ФОП Щаслива
Н.З.

2

3 700

ПП «ГарантЕксперт»

2

3 420

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 25.07.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.07.2017
№
з/п

№
з/п

Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48
місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Таранівка» (ліквідоване). Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки):
63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14. Мета
проведення оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності (група А), що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного
господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
двоповерхова нежитлова будівля (колишній гуртожиток 48 місць) літ. «А-2», загальною площею 378,0 м2, рік введення в експлуатацію – 1990. Розмір статутного фонду
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість
майна: станом на 29.02.2012 – 19 469,50 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017. Строк
виконання робіт – 5 – 7 днів. Переможець: ФОП Мокров О. П. Вартість робіт: 5 600
грн. Строк виконання: 7 днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: житловий будинок (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ДП «Куп’янське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове,
вул. Бондаря, 7. Балансоутримувач: ДП «Куп’янське лісове господарство». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта державної
власності групи Д разом із земельною ділянкою для продажу на аукціоні в електронній формі. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): не завершений будівництвом дноповерховий
житловий будинок садибного типу. Фундамент змонтовано зі збірних бетонних
блоків, стінові панелі змонтованого перекриття стелі (залізобетонні плити). Рівень будівельної готовності – 20 %. Площа забудови – 108,0 м2. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість майна: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська
обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7. Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,14 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для іншої житлової забудови. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата
оцінки: 31.07.2017. Переможець: ТОВ БГ «Співдружність». Вартість робіт: 20 000
грн. Строк виконання: 20 днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: будівля колишньої лазні, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень», яке перереєстровано
у ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Племінний завод «Червоний велетень», (код за ЄДРПОУ
486770, юридична адреса: 63422, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Кукулівка,
вул. Травнева, 3. Мета проведення оцінки: нарахування завданих державі збитків
внаслідок зруйнування будівлі колишньої лазні, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень», яке перереєстровано у ПрАТ
«Племінний завод «Червоний велетень». Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 01.30.0 – змішане сільське господарство. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): будівля лазні згідно з ІППС «Етап-Майно»: 1) код структурного
компонента 105 – об’єкти побутового обслуговування; 2) код державного майна
1274.4 – будівлі лазень та пралень; 3) реєстровий № 486770.3.ААБАЖЖ971; 4) інв.
№ 7536. 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): станом на 22.06.2016 первісна вартість – 10 660,95
грн, залишкова вартість – 8 583,29 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки:
–. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (так, ні ): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.06.2016. Переможець: ФОП
Мокров О. П. Вартість робіт: 5 600,00 грн. Строк виконання: 10 днів.
4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту містобудування та
архітектури Харківської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул. Мироносицька, 21. Мета проведення оцінки:
незалежна оцінка початкової вартості об’єкта групи А, що приватизується шляхом
продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова двоповерхова
будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2. Перебуває на державному обліку як
пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер 145). Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість: станом на 01.08.2016 – 5 976,00 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.07.2017. Переможець: ТОВ БГ
«Співдружність». Вартість робіт: 8 000 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки,
Вартість
№
Мета проведення
площа, місцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк Переможець
з/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
виконання
1 Частина площі даху п’ятиповерхової будівлі гур2 000/5 Пф Агент- Визначення варство «Схід» тості об’єкта з метожитку № 15 (інв. № 10132000010) загальною
тою продовження
площею 16,44 м2 за адресою: м. Харків, вул. Спордоговору оренди
тивна, 9, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код
02071180, тел. (057) 707-66-00
2 Частина нежитлових приміщень кімн. № 1, 2 у
2 700/5 ФОП Мокров Визначення варО. П.
тості об’єкта з менапівпідвалі двоповерхової будівлі кафедри мехатою продовження
нізації (інв. 0004536) загальною площею 108,8 м2
договору оренди
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, ХДЗВА, на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (380 5763) 5-74-73

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Найменування об’єкта оцінки,
Вартість
Мета проведення
площа, місцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк Переможець
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
виконання
3 Нежитлові приміщення контрольно-перепускного
2 500/3 ФОП Сорокі- Визначення варпункту № 2 в одноповерховому громадському
на І. М.
тості об’єкта з мебудинку (інв. № 10310106, літ. «Б») загальною
тою продовження
площею 17,3 м2 за адресою: Харківська обл., Новодоговору оренди
водолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 19,
що перебувають на балансі Навчального центру
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
33879077, тел. (057) 406-83-29
4 Частина холу на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
1 500/3 ТОВ «СВК» Визначення
учбово-лабораторного корпусу загальною площею
вартості об’єкта
4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4,
оренди з метою
передачі в оренду
що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057)
707-73-80, 700-41-32
5 Частина коридору на 1-му поверсі (площею 2,0 м2)
1 600/3 ТОВ «СВК» Визначення
та частина вестибуля на 2-му поверсі (площею
вартості об’єкта
2
2,0 м ) 6-поверхової будівлі головного учбового
оренди з метою
передачі в оренду
корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4,
що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057)
707-73-80, 700-41-32
6 Частина холу на першому поверсі 11-поверхової
2 300/5 ФОП Жари- Визначення варбудівлі учбово-лабораторного корпусу, інв.
хін Ю. В.
тості об’єкта з ме№ 10310016, літ. «А-11», загальною площею
тою продовження
6,48 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58,
договору оренди
що перебуває на балансі Харківської медичної
академії післядипломної освіти (ідентифікаційний
номер 01896872), 7113556
7 Нежитлові приміщення частина приміщення кімн.
2 240/3 ТОВ «СВК» Визначення вар№ 19,19а на першому поверсі адміністративнотості об’єкта з меучбового корпусу (інв. № 10300003, літ. «Б-5»)
тою продовження
загальною площею 100,8 м2 за адресою: м. Харків,
договору оренди
вул. Клочківська, 333, що перебувають на балансі
Харківського державного університету харчування
та торгівлі (ідентифікаційний номер 01566330),
тел. 337-85-35
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 23, 24,
3 500/3 ФОП Сорокі- Визначення
25, 26, 27 на 1-му поверсі загальною площею
на І. М.
вартості об’єкта
59,8 м2 та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
оренди з метою
передачі в оренду
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 на 2-му поверсі загальною площею
466,5 м2 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7, 9,
інв. № 92477, літ. А-5, загальною площею 526,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебувають на балансі Студентського містечка НАУ
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896, тел. (057)
788-46-86
9 Нежитлове приміщення технічного поверху та
2 850/3 ТОВ «СВК» Визначення
частина даху 5-поверхової будівлі (інв. № 103)
вартості об’єкта
загальною площею 15,0 м2 за адресою: Харківська
оренди до 200,0 м2
обл., м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, 155а, що перебуває
для погодження
на балансі Державного підприємства «Чугуївський
розрахунку орендавіаційний ремонтний завод», 08305644, тел. (057)
ної плати
464-21-03
10 Кімнати № 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
3 375/4 ТОВ «Кон- Визначення вар20, 21, 22, 28 на першому поверсі одноповерхостанта»
тості об’єкта оренвого виробничого приміщення загальною площею
ди до 200,0 м2 для
298,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
погодження розрахунку орендної
мікрорайон Авіатор, що перебувають на балансі
плати (за заявою
Державного підприємства «Чугуївський авіаційний
від сторонньої орремонтний завод», 08305644, тел. (057) 464-21-03
ганізації)
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3 500/3 ФОП Сорокі- Визначення
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
на І. М.
вартості об’єкта
21 загальною площею 188,73 м2 на 1-му поверсі,
оренди з метою
передачі в оренду
кімн. № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34 загальною площею 190,89 м2 на 2-му поверсі та кімн. № 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46 загальною площею 125,58 м2 на 3-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі (корпус
№ 11) загальною площею 505,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, що перебувають
на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
тел. (057) 707-01-72
12 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 8-17, 19-28
2 900/5 ФОП Мокров Визначення варв підвалі 2-поверхового будинку, пам’ятка архіО. П.
тості об’єкта з метектури, загальною площею 379,2 м2 за адресою:
тою продовження
договору оренди
м. Харків, вул. Мельникова, 6, що перебувають на
балансі Харківського державного будинку художньої
та технічної творчості, 02549760, тел. 731-26-19
13 Частини нежитлових приміщень будівлі цирку:
1 600/5 ФОП Мокров Визначення варвестибуля 1-го поверху (21,0 м2) та фойє 2-го
О. П.
тості об’єкта оренди до 200,0 м2 для
поверху (63,77 м2) загальною площею 84,77 м2 у
дні проведень вистав за адресою: м. Харків, майпогодження роздан Бугримової, 1, що перебуває на балансі ДП
рахунку орендної
«Харківський державний цирк ім. Ф. Д. Яшинова»,
плати (за заявою
04786635, тел. 733-16-22
від сторонньої організації)
14 Частина нежитлового приміщення вестибуля 1-го
1 400/5 ФОП Мокров Визначення вар2
поверху будівлі цирку загальною площею 12,0 м
О. П.
тості об’єкта оренди до 200,0 м2 для
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1,
що перебуває балансі Державного підприємство
погодження роз«Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова»,
рахунку орендної
04786635, тел.: 733-16-22, 733-18-16
плати (за заявою
від сторонньої організації)
15 Нежитлове приміщення – ділянка покрівлі в дво2 300/5 ФОП Жари- Визначення варповерхової побутовій будівлі загальною площею
хін Ю. В.
тості об’єкта з ме7,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московтою продовження
договору оренди
ський, 24, що перебуває на балансі Харківського
індустріально-педагогічного технікуму, 2501137,
тел. 732-59-25
16 Частина нежитлового приміщення на першому по2 300/5 ФОП Жари- Визначення варверсі двоповерхової будівлі учбового корпусу № 1
хін Ю. В.
тості об’єкта з мезагальною площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків,
тою продовження
договору оренди
просп. Московський, 24, що перебуває на балансі
Харківського індустріально-педагогічного технікуму,
02501137, тел. 732-63-95
17 Частини нежитлового приміщення вестибуля на
1 650/3 ФОП Сорокі- Визначення вар2-му поверсі 14-поверхового адміністративнона І. М.
тості об’єкта з меучбового будинку (інв. № 10300002, літ. А-14)
тою продовження
загальною площею 8,5 м2 за адресою: м. Харків,
договору оренди
вул. Клочківська, 333, що перебуває балансі Харківського державного університету харчування та
торгівлі, 01566330, тел.: 337-85-35, 336-94-88
18 Нежитлові приміщення 1-го поверху та частини
1 500/5 ФОП Мокров Визначення варнежитлового приміщення вестибуля 1-го поверху
О. П.
тості об’єкта оренбудівлі цирку загальною площею 32,09 м2 за адреди до 200,0 м2 для
сою: м. Харків, майдан Бугримової, 1, що перепогодження розбуває на балансі Державного підприємства «Харрахунку орендної
ківський державний цирк імені Ф. Д. Яшинова»,
плати (за заявою
04786635, тел. 733-16-22
від сторонньої організації)
19 Нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі цирку
1 600/5 ФОП Мокров Визначення варта частина нежитлового приміщення вестибуля 1-го
О. П.
тості об’єкта оренповерху будівлі цирку загальною площею 71,14 м2
ди до 200,0 м2 для
за адресою: м. Харків, майдан Бугримової, 1,
погодження розщо перебувають на балансі Державного підприрахунку орендної
ємства «Харківський державний цирк імені Ф. Д.
плати (за заявою
Яшинова», 04786635, тел. 733-16-22
від сторонньої організації)
20 Ділянка покрівлі 4-поверхової будівлі навчального
2 300/5 ФОП Жари- Визначення вар2
хін Ю. В.
тості об’єкта з мекорпусу № 2 (літ. «С-4») загальною площею 60,0 м
тою продовження
за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що передоговору оренди
буває на балансі Національного університету цивільного захисту України, 08571363, тел. 707-34-20
21 Нежитлові приміщення – кімн. № 58, 59, 60 на
2 000/3 ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі учбового
оренди з метою
корпусу загальною площею 70,7 м2 за адресою:
передачі в оренду
м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненки, 4/6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж
будівництва, архітектури та дизайну», 01275992,
тел. (057) 731-24-31
№
з/п
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