нь

Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 100 (1016)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу пакета
акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський
тепловозоремонтний завод», що не відбувся
Призначений на 12 грудня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 01057723),
яке знаходиться за адресою: вул. Воровського, 9, м. Гайворон, Кіровоградська
обл., 26300, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано
в газеті «Відомості приватизації» від 09.11.2016 № 90 (1006), не відбувся у зв’язку
з відсутністю попиту потенційних покупців.
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офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Житомирська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти
державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ПОСП «Кишинське» та залишилась на
його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля павільйонного типу, не використовується за призначенням. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Земельна ділянка окремо
під об’єкт не виділена. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,04 га.
2. Нежитлова будівля колишньої лазні за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Черемошне, вул. Славгородського, 13, що в процесі приватизації
не увійшла до статутного капіталу СПД «Укрхміль-Черемошне», але залишилось на
балансі правонаступника ТОВ «Черемошне».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, не використовується за
призначенням. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі
незадовільний, інженерні мережі відсутні Земельна ділянка окремо під об’єкт не
виділена. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
3. Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133л, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд» та
залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, не використовується за
призначенням. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі
незадовільний, інженерні мережі відсутні. Земельна ділянка окремо під об’єкт не
виділена. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,045 га.
Більш детальну інформацію про об’єкти можна отримати за телефоном (0412)
42-04-16.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів
з дати опублікування цього оголошення за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об’єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
ПДВ – 16 653,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу
об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових
актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки; покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 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 9 991,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.01.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3 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. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий апарат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.
Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ
05468162.
Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання входять: касовий апарат,
інв. № 2619, 1985 р. в. – 1 од., хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од., шафа,
інв. № 2628, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од., шафа,
інв. № 2797 – 2803, 1990 р. в. – 7 од., шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р .в. – 4 од.,
шафа, інв. № 2107, 1989 р. в. – 1 од., радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од., швейна машина 1022, інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. –
1 од., телевізор «Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 3504,
1980 р. в. – 1 од., телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од., холодиль-

ник «Апшерон», інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од., холодильник, інв. № 2648 – 2657,
1976 р. в. – 10 од., холодильник інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од., портрет Леніна,
інв. № 1187–1188, 1976 р. в. – 2 од., пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. – 1 од.,
електроніка, інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од., крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. – 2 од.,
килим, інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.
Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 106,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний 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 передання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 51,06 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 510,60 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 – 12.01.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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 направити на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 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. 67-27-46.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення
«Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання передано на відповідальне зберігання юридичній особі – ТОВ «Вітьок».
Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Група капітальності будівлі – I. Рік побудови – 1979. Технічний стан будівлі задовільний, має
два входи – виходи. Вхід з центрального фасаду будівлі оформлений ґанком із
залізобетонними сходами. До складу об’єкта приватизації також входить підземне приміщення (літ. Б). Із інженерного забезпечення приміщення мають тільки
електропостачання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 108 705,00 грн,
ПДВ – 21 741,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 130 446,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону, у розмірі 10 %
початкової ціни об’єкта приватизації – 13 044,60 грн (тринадцять тисяч сорок чотири гривні 60 копійок) перераховується на р/р № 37311049000444 в Державній
казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної
казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 09.01.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 13.01.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша
ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00 , тел. (061)
220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 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 РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.
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ФДМУ – 25 років

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Найменування об’єкта приватизації: очисні споруди біологічного очищення
фекальних стоків.
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ВАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО–25, № 4 (у т.
ч. трубопроводи – 366 пог. м).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 29 553,00 грн,
ПДВ – 5 910,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 35 463,60 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта приватизації становить 3 546,36 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону у розмірі 10 %
початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується на р/р № 37311049000444
в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської
служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО
813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 09.01.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 13.01.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону : www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 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 РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна,
16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану
будівлю загальною площею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970
рр. Конструктивні елементи: стіни цегляні, частково заповнені металевою обрешіткою; фундаменти цегляні; підлога бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення – відсутні. Загальний
технічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 358 200,00 грн, ПДВ: 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 429 840,00 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 42 984,00 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 42 984,00 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 10 січня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 6 січня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об’єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану
будівлю загальною площею 192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960 –1970 рр.
Конструктивні елементи: стіни цегляні; перекриття – залізобетонні панелі; фундаменти бетонні; підлога бетонна, викладена кахлем; віконні та дверні заповнення дерев’яні; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи
електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення – відсутні. Загальний технічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 369 000,00 грн, ПДВ: 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 442 800,00 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 44 280,00 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 44 280,00 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

14 грудня 2016 року

в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 10 січня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 6 січня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в
плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна
площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та допоміжної
(підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога цементна.
Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи дерев’яні. Внутрішні
інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 198 000,00 грн, ПДВ: 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 600,00 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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 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 23 760,00 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 10 січня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 січня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 м2.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об’єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
152,1 м2 є частиною одноповерхової цегляної будівлі теслярсько-столярної майстерні; до складу приміщень входять приміщення цеху площею 145,5 м2 та підсобне
приміщення площею 6,6 м2. Рік будівництва – 1963. Загальний стан приміщень –
незадовільний, потребують проведення ремонтних робіт. Об’єкт розташований
на території ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (у глибині території без
власного окремого виїзду до доріг загального користування).
Ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,00 грн, ПДВ – 12 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 77 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
7 776,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 30 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 3 січня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1970 року
забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою споруду павільйонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП,
фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий, збудований з цегли, – приміщення
кухні. Будівля використовувалася як їдальня для робітників підприємства. Будівля
складається з 10 приміщень загальною площею 251,8 м2. Об’єкт відключений від
мереж електро-, водопостачання та каналізації; тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП–15173
терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003)

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 396 900,00 грн, ПДВ – 79 380,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 476 280,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані;
питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься
покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передання об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 47 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціон
них центрів» 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 16
січня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), 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 Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на
адресу веб-сайта: http://nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити до Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 7, кв. 82/83) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за №400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу 1985
року забудови, яка раніше використовувалася як магазин для робітників підприємства, та являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла. Будівля розташована на території підприємства,
складається з 4 приміщень загальною площею 69,8 м2; тривалий час не використовується, потребує ремонту. Електро-, водопостачання, опалення та каналізація
відключені. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП–15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003)
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 117 600,00 грн, ПДВ – 23 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 141 120,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передання об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 14 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
16 січня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), 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 Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на
адресу веб-сайта http://nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити до Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 7, кв. 82/83) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер 5310700000:06:068:0025,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 704 117,00 грн, ПДВ – 140 823,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 844 940,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 84 494,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
2. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташований в центральній зоні м. Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер 5310700000:06:069:0012,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 993,00 грн, ПДВ – 121 198,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 727 191,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 72 719,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт

№ 100 (1016)

ФДМУ – 25 років
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в
межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в повторному аукціоні в електронній
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р №37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською
універсальною біржею (http://uub.com.ua) 3 січня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт
Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.
Термін приймання заяв: до 17.15 30 грудня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418 тел. (0532)
2-24-86.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: двоповерхова будівля їдальні № 13/27 площею 1 386,1 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні цегляна, ІІ групи капітальності, 1936 року
будівництва. Внаслідок пожежі будівлі згорів дах, перекриття другого поверху та
дерев’яні перегородки. Монолітне перекриття першого поверху та залізобетонні
сходи перебувають в аварійному стані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 143 481,00 грн,
ПДВ – 28 696,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 172 177,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 10 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 06.01.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Державного підприємства «СЕТАМ» на електронну адресу http://setam.net.ua/
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Державного підприємства «СЕТАМ» (01025,
м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4–6) 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 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Сума грошових коштів в розмірі 17 217,72 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ , м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське
бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входять: частина будівлі
87/100 площею 13 696,4 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних засобів
та малоцінних необоротних матеріальних активів: немає (станом на 30.04.2016).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства
становить 3 843,0 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016: дебіторська –
немає; кредиторська – 315,0 тис. грн. Баланс активів і пасивів – 4 158,0 тис. грн.
Непокритий збиток минулих років – 2249,0 тис. грн.
Підприємство збиткове, не рентабельне. Викидів та скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів
у підприємства немає. Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора підприємства – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292,00 грн,
ПДВ – 901 058,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 406 350,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
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2. Здійснення проведення капітального ремонту нерухомого майна підприємства та його реконструкції протягом 1 року.
3. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, та платоспроможності підприємства впродовж 2020 року.
4. Створення до кінця 2020 року 500 робочих місць, безпечних та нешкідливих
умов праці на підприємстві.
5. 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.
6. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
7. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: зі
сплати за користування земельною ділянкою впродовж 1 місяця з дня підписання договору купівлі-продажу; із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним
фондом України в сумі, яка складатиметься на дату купівлі-продажу відповідно до
офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості
протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
8. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства із збереженням
цільового призначення земельної ділянки, тобто для виробничих потреб.
9. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
10. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
11. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 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 товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 3 січня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 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 на електронному майданчику товарної
біржі «Універсальна товарно–сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м.Київ, вул. Бульварно–Кудрявська (вул. Воровського), 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 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 грудня 2016 року
до 17.00 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.
Продовження рубрики на стор. 8

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична
лікарня разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею
3 183,7 м2, фундамент та перекриття залізобетонні, стіни та перегородки цегляні,
інженерні мережі відсутні, ступінь будівельної готовності – 30 %. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою з твердим покриттям. Поряд розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643 797,00 грн (шістсот сорок три
тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 276 982,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят
дві гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366 815,00 грн (триста шістдесят шість
тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 128 759,40 грн (сто двадцять
вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 772 556,40
грн (сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок),
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні – 332 378,40 грн
(триста тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 440 178,00 грн (чотириста сорок тисяч сто сімдесят
вісім гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередання з можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передання здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 77 255,64 грн (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят
п’ять гривень 64 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 13578893.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 січня 2017 року до 18.00.

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок) без урахування ПДВ, у
т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн (двадцять
чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ. ПДВ – 88 568,20 грн
(вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 531 409,20 грн
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм у сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони

здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
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. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 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 03.01.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 30.12.2016 до 17.30 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 РВ 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. випуску,
не придатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ – 13 721,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 82 330,80 грн.
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Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення
щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний 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.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації,
що становить 823,31 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 8 233,08 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 – 12.01.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2017 Українською
універсальною біржею, час початку 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у
3-х примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
малої приватизації державної власності – лазні разом
із земельними ділянками, на яких вона розташована,
що перебувала на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя»
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979), сарай (літ. Б) – одноповерхова
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979), водоочисна
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загальною площею 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га,
кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030
га, кадастровий № 7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна
споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675.
Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять
тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у тому числі: ціна об’єкта групи Ж
без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких розташований об’єкт групи
Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок).
ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 (двісті десять
тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна,
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права
власності на земельні ділянки, в установленому законодавством порядку.
4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.01.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 30.12.2016 до 17.30 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 розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 54,7 м2
(поз. 1, 7, 18) першого поверху будівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 140. Найменування балансоутримувача: Ужгородський відділ комплексного проектування Українського державного
інституту проектування садів та виноградників «Укрдіпросад» (тел. (0312) 64-28-16).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Товт С. З. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа ФДМУ від
01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року в Україні, становить:
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) – 2 080,00 грн;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати
критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок –четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі (літ. А-4)
загальною площею 10,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу». Платник робіт з оцінки: Приватне
акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна: (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного
поверху триповерхової будівлі навчального корпусу № 2 загальною площею
5,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69041, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00129366 Запорізької державної інженерної академії. Платник
робіт з оцінки: Громадська організація «Спортивний клуб «Енергія Плюс». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею
6 071,65 м2, а саме: частина складського майданчика № 28 (інв. 3936) площею
539,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»;
частина складського відкритого майданчика № 19 (інв. 3884) площею 1 431,4 м2,
що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частина
складського відкритого майданчика № 18 (інв. 3882) площею 545,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частина складського майданчика № 27 (інв. 3931) площею 63,7 м2, що перебуває на балансі
ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частина складського відкритого
майданчика № 6 (інв. 3883) площею 2 059,75 м2, що перебуває на балансі ДП «Бердянський морський торговельний порт»; частина причалу № 6 (інв.7807) площею
998,2 м2, що перебуває на балансі Бердянської філії державного підприємства
«Адміністрація морських портів України»; частина причалу № 5 (інв. 7806) площею
95,1 м2, що перебуває на балансі Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»; частина автошляхів порту (інв. 7922) площею
304,9 м2, що перебуває на балансі Бердянської філії державного підприємства
«Адміністрація морських портів України»; будівля ТП-4 (інв. 10543) площею 34,2 м2,
що перебуває на балансі Бердянської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувачі майна: державне
підприємство «Бердянський морський торговельний порт», Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Класс». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 23.12.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 29.12.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: частина поверхні димової труби площею 25,0 м2 (інв. № 385), реєстр. № 32320594.5.СВЖЦОН453,
за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б; частина будівлі вентиляторної площею 24,0 м2 (інв. № 102), реєстр.
№ 32320594.5.СВЖЦОН452, за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н,
смт Тошківка, вул. Спортивна, 1а та частина копра надшахтного площею 9,0 м2
(інв. № 305), реєстр. № 32320594.5.СВЖЦОН443, за адресою: Луганська обл.,
Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Спортивна, 1а. Балансоутримувач: ДП
«Первомайськвугілля» ВП Шахта «Тошківська». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник: ПАТ «Київстар».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формую.
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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 3 січня 2017 р. 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: нежитлове приміщення загальною площею
19,3 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». 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. Винниченка, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 207,3 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач:
ДП НДІ «Система». 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. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Гал-ЕКСПО».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 52,8 м2 на другому поверсі будівлі, а саме: кімн. № 168 площею
11,5 м2, кімн. № 171 площею 19,3 м2, кімн. № 175 площею 17,6 м2, каб. № 187
площею 4,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення до-

говору 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. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська
організація «Західний центр етіології».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 179 –
180) загальною площею 48,8 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
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. Винниченка, 30. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівська міська громадська організація «Ротарі клуб «Львів-центр».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загального площею
119,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Авіаційна, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод». 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. Авіаційна, 3. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
91,4 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система».
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. Кривоноса,
6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Шульган-Ковцун Андрій Васильович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 200,1 м2 на першому поверсі в одноповерховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП НДІ
«Система». 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. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Чайка Уляна Петрівна.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 5,4 м2 господарської будівлі цирку літ. Б та частина димохідної труби площею 9,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 83. Балансоутримувач: ДП «Львівський
державний цирк». 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. Городоцька, 83. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 111 загальною площею 16,7 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба
Української державної будівельної експертизи».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
101,5 м2 (№ 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26) на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підвальна,
17. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Підвальна, 17. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Кметь Юлія Валеріївна.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 826,9 м2 на першому, другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ. «А-4») навчального корпусу (прибудови). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кушевича, 5. Балансоутримувач: Київський
національний університет культури і мистецтв. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Кушевича, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватний вищий
навчальний заклад «Європейський університет».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
вестибуля № 1 площею 12,0 м2 на першому поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола,
4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола,
4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Кінаш Тетяна Михайлівна.
 13. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 9 площею
22,7 м2 на першому поверсі двоповерхового фронтального корпусу Жовківського замку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жовква, пл.
Вічева, 2. Балансоутримувач: Державний історико-архітектурний заповідник у м.
Жовква. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., м. Жовква, пл. Вічева, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Жовківський районний осередок
Товариства польської культури Львівщини.
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ФДМУ – 25 років
 14. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
727,0 м2, а саме: нежитлові приміщення першого поверху будівлі гаража-гуртожитку
А-2 площею 269,8 м2, нежитлові приміщення цегляного одноповерхового гаражного боксу Б-1 площею 159,7 м2 та навіс площею 297,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Січинського, 28. Балансоутримувач: ДП «Львівдіпрокомунбуд».
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. Січинського,
28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інститут судових експертиз та права».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,9 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Добровольського, 6, м. Горішні Плавні,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Комсомольський міський відділ УМВС України
в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Управління державної служби охорони при УМВС України в Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 6,0 м2 (торгівля медичною та художньою літературою). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
23, м. Полтава. Балансоутримувач: Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Яременко Л. А.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення адміністративного корпусу
площею 6,5 м2 та нежитлове приміщення морфологічного корпусу площею
5,0 м2, загальною площею 11,5 м2 (склад, торгівля продуктами харчування).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Семенець О. Г.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у морфологічному
корпусі площею 2,0 м2 (розміщення кавового апарата). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: Вищий державний
навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Сахацький В. О.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення, розташованого
в будівлі учбового корпусу № 1, площею 1,0 м2 (розміщення банкомата).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 20,» \ЛСременчук, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,4 м2
(розміщення офіса, архіву). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 275,
м. Глобине, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Трудовий архів Глобинського району Полтавської області.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі учбового корпусу
площею 3,0 м2 (надання копіювальних послуг). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Пушкіна, 83а, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський політехнічний коледж
Національного технічного університету «ХПІ». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Пчелякова О. П.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення адміністративної
будівлі 3 державного пожежно-рятувального поста площею 32,7 м2 (розміщення диспетчерської служби). Місцезнаходження об’єкта: вул. Кирила Осьмака, 19, смт Шишаки, Полтавська обл. Балансоутримувач: 1 державний пожежнорятувальний загін ГУ ДСНС України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Місцева пожежна охорона в Шишацькому районі.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (їдальня) площею 211,6 м2 (розміщення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Спаська, 10, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання

звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Управління єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і повинна містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 23.12.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ
ФДМУ по Полтавській області 29.12.2016 о 10.00 за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 38,9 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 6 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 40,
що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Сердюк Єгор Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна (вбудованих
приміщень), яку може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 1 725,40 грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності); інформацію про претендента
(додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляцію витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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 площею 21,0 м2 у будівлі акумуляторної. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військ
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ю.Сіцінського, 8.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 01.12.2016 – 932,18 грн. Розмір земельної ділянки – 120,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Ю. Сіцінського, 8. Цільове призначення земельної ділянки – під господарську
діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка – 193 149,60 грн. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Ткаченко Вадим Валеріанович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини
(нерухомість виробничо-складського призначення).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 43,78 м2
на першому поверсі будинку побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Майборського, 15/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.12.2016 –
8 652,07 грн. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Хмельницький, вул. Майборського, 15/1. Цільове призначення земельної
ділянки – під господарську діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка – 193 149,60 грн. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП
Нечуйвітер Марина Олександрівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
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Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 82,3 м2 на дру-

гому поверсі будівлі колишнього магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія
«Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Майборського, 13. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з
оцінки – ФОП Бондар Сергій Вікторович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по
оцінці об’єктів нерухомого майна (приміщення та їх частини), – 2,08 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 оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організа
ційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 29 грудня 2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 5 січня 2017 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
11,1 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 4а. Платник робіт
з оцінки – ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської
обласної ради. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
93,4 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а. Платник
робіт з оцінки – ФОП Стрілець І. І. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
70,8 м2 у будівлі їдальні, прибудованої до гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Ічнянський професійний аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Воскресінська, 23. Платник
робіт з оцінки – ФОП Боженко В. В. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину № 10
«Овочі» площею 258,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 8. Платник робіт з оцінки – ФОП
Фомін А. В. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 180,7 м2 першого поверху будівлі ресторану та адмінприміщення (А-1). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт
з оцінки – ТОВ СП «АгроІнМаш». Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,9 м2 будівлі
ресторану та адмінприміщення (А-1). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ПП «Чернігів-Гео».
Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: металевий побутовий вагончик площею 30,7 м2,
підсобне приміщення (І1-1) площею 12,3 м2, металеві гаражі площею
57,8 м2, навіс (Ж1-1) площею 137,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ФОП Вишневський В. В. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 29,0 м2 одноповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Менська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Вокзальна, 13. Платник робіт
з оцінки – ФОП Просяник М. П. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: електрична підстанція зі встановленим технологічним обладнанням, що в процесі приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине, вул. Дружби (колишня
вул. Леніна), 70. Платник робіт з оцінки – ПП «Завод «Сільгоспмаш». Максимальна
вартість послуг – 2 080,00 грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: адмінбудівля (Е-1) площею 90,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної
служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – Корпорація «Укртрансбуд». Максимальна вартість послуг –
2 700,00 грн.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 6

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ,
Гідротехнічні споруди ставу
25592421.15.ААЕЖАГ686 Волинська обл., Горохівський р-н, на території
–
303 000,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарської
господарства України
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
Старостав
Холонівської сільської ради
діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
найменування
місцезнаходження
мета оренди
контактний телефон )
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба України з питань 40322465, Управління Держпродспоживслужби у Воловець- Вбудовані приміщення (поз. 1-5 – 1-26 за планом) першого поверху
00698762.1.КЮРЧИЛ066 Закарпатська обл., Воло292,73
677 204,00
35 місяців
Розміщення складу – 54 м2, інше використання
безпечності харчових продуктів
кому районі, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Воло- та підвальне приміщення (поз. 0-1 за планом) адмінбудинку (літ. А)
вецький р-н, смт Жденієво,
нерухомого майна (тимчасове розміщення персота захисту споживачів
вець, вул. Карпатська, 190, тел. (3136) 2-23-35
Жденіївської дільничної лікарні ветеринарної медицини
вул. Шевченка, 183
налу) – 238,73 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
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 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».
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ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська
служба України

найменування

37852478, Управління Державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської облас- Частина адміністративного
ті, вул. Старокиївська, 12, смт Решетилівка, Полтавська обл., 38400, тел. (05363) 2-65-96
приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
37852478.1.АААГБГ929 вул. Старокиївська, 12, смт Решетилівка,
11,1
65 132,00
Полтавська обл., 38400

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Торгівля канцтоварами – 6 %

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Тернопільська
обласна державна
адміністрація
2 Державне агентство
рибного господарства України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60,
52-00-92
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
тел.(044) 486-07-91

найменування
Частина зовнішнього фасаду адміністративної будівлі

реєстровий номер майна

місцезнаходження

33866581.1.ШИВУИЮ039

вул. Князя Острозького, 14,
м. Тернопіль

загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
123,5
225 790,00 без ПДВ
2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої
реклами на будівлі

Гідротехнічні споруди ставу № 8, а саме: водовипуск
25592421.71.ГЮТСЖЛ065; 25592421.71.ГЮТСЖЛ064; Тернопільська обл., Ланоставу № 8; водонапуск ставу № 8; дамба № 1 ставу № 8; 25592421.71.ГЮТСЖЛ061; 25592421.71.ГЮТСЖЛ062; вецький р-н, на території
дамба № 2 ставу № 8; перепускна споруда ставу № 8
25592421.71.ГЮТСЖЛ063
Чайчинецької сільської ради

–

31 769,00 без ПДВ

2 роки 11 місяців

Розведення риби

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за незалежною
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою, грн
1 Державна пенітенціарна 08564771, Замкова виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій обл. (№ 58), Частина приміщення в будівлі контроль 08564771.1.МТЛДПО131 вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав,
2,0
5 393,00
служба України
вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл., 30300, тел. (03852) 4-06-51
но-пропускного пункту
Хмельницька обл., 30300

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета
використання
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. Байди
Частина нежитлового приміщення першого поверху 21560045.2400.АААЖЕК654 вул. Б.Вишневецького,
49,4
270 300,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта
структури України Вишневецького, 34, м. Черкаси, тел. (0472) 32-18-38
адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку
34, м. Черкаси
з продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Фонд державного майна
України
2 Фонд державного майна
України
3 Фонд державного майна
України

33348385, Державне підприємство «Київпассервіс», 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал,
15а, тел.: 462-53-52, 482-57-44
33348385, Державне підприємство «Київпассервіс», 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал,
15а, тел.: 462-53-52, 482-57-44
33348385, Державне підприємство «Київпассервіс», 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал,
15а, тел.: 462-53-52, 482-57-44

найменування
Нерухоме майно – частина асфальтованого
майданчика
Нерухоме майно – частина асфальтованого
майданчика
Нерухоме майно – частина асфальтованого
майданчика

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
33348385.3.ЖЯВЯИНО47 м. Київ, просп. Юрія
80,0
772 470,00
1 рік
Гагаріна, 1
станом на 30.06.2016
33348385.4.ЖЯВЯИНО54 м. Київ, просп. Акаде120,0
1 099 270,00
1 рік
міка Глушкова, 3
станом на 30.06.2016
33348385.5.ЖЯВЯИНО37 м. Київ, площа Тараса
40,0
361 330,00
1 рік
Шевченка, 2
станом на 30.06.2016

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів

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

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Сумській області, адреса: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Інформація про об’єкт оренди: об’єктом оренди є державне нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 378,8 м2 за адресою: Сумська
обл., смт Недригайлів, вул. Шмідта, 28.
Вартість об’єкта оренди на 30.09.2016 згідно з висновком про вартість майна
становить 282 760,00 грн (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят грн.).
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на підставі
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року
№ 786 (зі змінами і доповненнями) (далі – Методика), становить 3 534,50 грн
(три тисячі п’ятсот тридцять чотири грн 50 коп.) без ПДВ за базовий місяць
розрахунку – вересень 2016 року.
Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 15 %, яка передбачена Методикою для іншого використання нерухомого майна.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта
оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації.
4. Використання об’єкта оренди – розміщення котельного обладнання.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
8. Забезпечувати орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди
з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.
9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендар повинен
надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний
та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за
погодженням з балансоутримувачем за згодою орендодавця та з дозволу органу,
уповноваженого управляти майном.
11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за попередній місяць. На вимогу орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння
взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
12. Протягом місяця після укладення договору орендар повинен застрахувати об’єкт оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження
об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю
та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути
балансоутримувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент

передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта
оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен
укласти з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг
орендарю та компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства України.
15. Протягом місяця після укладення договору орендар повинен внести завдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди.
Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.
16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси
орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.
18. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента, а саме:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й (двадцятий) календарний день
після публікації інформації про конкурс в газеті «Відомості приватизації» в
приміщенні РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий день
до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ по Сумській
області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1 (кабінети 5, 7, 8). Телефон для
довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можливо в робочі дні за місцем його розташування.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами додаткового засідання конкурсної комісії на право оренди
нерухомого державного майна – боксу поглибленого огляду (літ. О) загальною
площею 195,8 м2 на митному посту «Ужгород» за адресою: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні)
Закарпатської митниці ДФС, переможцем визнано ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
 Відомості про об’єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею
217,0 м2 в будівлі № 13 (склад) військового містечка № 3, будівля побудована
в 1895 році, стан приміщень задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33013, м. Рівне, вул. Небесної Сотні (стара
назва вулиці: Кіквідзе), 64д.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.06.2016 становить
386 700,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – червень 2016 року
при рекомендованому використанні об’єкта з метою розміщення складу (розміщення складів, орендна ставка 15 %) становить 4 833,75 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу для об’єкта:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта порівняно з початковим розміром орендної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 1 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне, вул.
Чернишова, 8 о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після опублікування
цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного
майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо
гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з
виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (0362) 63-00-57, електронна адреса: sekretarkev@i.ua.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Івано-Франківської КЕЧ району про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна, що відбувся 28.11.2016
За результатами засідання конкурсної комісії (протокол № 4 від 28.11.2016)
на право оренди нерухомого військового майна – нежитлового приміщення № 11
(архів) загальною площею 27,0 м2 першого поверху будівлі № 1 (поліклініка) військового містечка № 5 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Старозамкова, 2а,
що перебуває на балансі Івано-Франківської КЕЧ району, членами комісії прийнято
рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Чекіт Оксаною Василівною.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 5

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 29.08.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 37,5 м2 у підвалі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1, що
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обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Кам’янецьПодільський коледж будівництва, архітектури та дизайну», за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 36 визнано ТОВ
«Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частина приміщення вестибуля першого поверху площею 2,0 м2 та частина приміщення
читального залу на другому поверсі площею 2,0 м2 в навчальному корпусі № 1, що
обліковується на балансі Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огі-

єнка, 61 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 18,7 м2 на другому поверсі будівлі лікарні з поліклінікою, що обліковується на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС
України по Хмельницькій області», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
1725 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору орен-
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 25.08.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 23,1 м2
одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Банкова, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 36,1 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на балансі Куликівської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Дроздівка, вул. Шевченка, 62
(вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
приміщення гаражів площею 230,1 м2, що перебуває на балансі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС
України, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 65,6 м2 на другому поверсі триповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14
(вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина вестибуля першого поверху будівлі навчального корпусу площею
4,0 м2, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, який відбувся 01.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина адмінбудівлі (кабінет № 24) площею 23,9 м2, за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1200,00
грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина котельні газової площею 261,4 м2 та теплові мережі протяжністю 790
м, за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8 визнано ТОВ
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1600,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення, службово-виробничої будівлі (приміщення № 1-36, частина приміщення № 1-7) площею 16,5 м2, за адресою: 44332,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників,
41 визнано ТОВ «Волинь-екперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн та строк виконання робіт з
оцінки 5 календарних днів;
частина приміщення споруди, вагону-будинку модульного типу Б-1 площею
8,9 м2, за адресою: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/рада Млинівська
визнано ТОВ «Волинь-екперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість
виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина асфальтобетонного покриття площею 18,0 м2, за адресою: 44731, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58 визнано ТОВ
«Волинь-екперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт з
оцінки – 1200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів.
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., м. ФОП Мазур В. О.
Боярка, вул. Ворошилова, 26, що перебувають на балансі Київсьої обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2 Нежитлове приміщення площею 32,6 м2 за адресою: Київська обл., м. ТОВ «ГарантБровари, вул. Кірова, 2, що перебуває на балансі Київської обласної Експертиза»
дирекції УДППЗ «Укрпошта»
3 Нежитлове приміщення їдальні площею 495,3 м2 за адресою: Київська ПП «Гарант Експерт»
обл., м. Боярка-2, сільгосптехнікум, що перебуває на балансі ВП
Національного університетут біоресурсів і природокористування
України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»
4 Нежитлове приміщення площею 10,7 м2 за адресою: Київська обл., м. ПАТ Державна акВасильків, вул. Грушевського, 13, що перебуває на балансі Київської ціонерна компанія
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
«Національна мережа
аукціонних центрів»
5 Нежитлове приміщення площею 33,5 м2 за адресою: Київська обл., ПП «Гарант Експерт»
Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Приміщення № 36, 38-47 загальною площею 94,5 м2 на 1-му поверсі ТОВ «Українські інноваготелю «Бориспіль» (інв. № 2004) за адресою: 08307, Київська обл., ційні консультанти»
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковуються на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Приміщення загальною площею 158,4 м2, а саме: приміщення № 31 ФОП Кравцова Людплощею 23,1м2 та приміщення № 32 площею 11,0 м2 (схема № 02.5- мила Ігорівна
20-46 від 16.05.2016); приміщення № 3 площею 10,7 м2, приміщення
№ 17 площею 6,6 м2, приміщення № 18 площею 18,5 та приміщення
№ 19 площею 23,4 м2 (схема № 02.5-20-46 від 16.05.2016); приміщення № 7 площею 32,2 м2 та приміщення № 8 площею 32,9 м2
(схема № 02.5-20-46 від 16.05.2016) на 1-му поверсі будівлі лабораторного корпсу АТБ (інв. № 47526) за адресою: Київська обл., м.
Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
8 Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та майданчик біля
ТОВ «Гаранткотельні площею 15,06 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
Експертиза»
вул. Гагаріна, 9, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
9 Гідротехнічні споруди рибницьких ставів, а саме: ставу літнього
ПП «Гарант Експерт»
«Маточний» (інв. № 228), ставу нагульного № 1 (інв. № 224), ставу нагульного № 1-а (інв. № 225), ставу нагульного № 1-б (інв.
№ 226), ставу нагульного № 2 (інв. № 223), ставу нагульного № 3
(інв. № 222), ставу нагульного № 4 (інв. № 221), ставу нагульного
№ 5 (інв. № 220), ставів зимувальних – 3 од(інв. № 711-713), ставів зимувальних – 6 од. (інв. № 705-710), ставу нагульного № 5-а
(інв. № 227), ставу нагульного № 6 (інв. № 210), ставу нагульного
«Глибічок»(інв. № 217), ставу нагульного «Русловий» (інв. № 216),
ставу рибороздільника № Верногорщина» – 5 од. (інв. № 714), ставу
риборозплідника № 1 (інв. № 230), ставу риборозплідника № 2 (інв.
231), ставу риборозплідника № 3 (інв. 232), ставів нерестових –18
од. (інв. № 687-704), ставу нагульного «Северинівка» (інв. № 218),
ставу риборозплідника»Северинівка» (інв. № 229), що обліковуються
на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Київська обл.,Таращанський
р-н, м. Тараща, с.Кирдани, с. Степок, с. Северинівка
10 Двоповерхова будівля площею 1 084,0 м2 за адресою: Київська обл., м. ФОП Кравцова ЛюдЧорнобиль, вул. Б. Хмельницького, 1, що перебуває на балансі Держав- мила Ігорівна
ного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат»

27500

Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності

4

Назва об’єктів

5500

№
з/п

Вартість
Строк виконання робіт (день)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.09.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.

11 Частина нежитлового приміщення площею 218,5 м2 в будівлі
ТОВ «Гарант«Головного корпусу» за адресою: Київська обл, м. Славутич, вул. 77-ї Експертиза»
Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України»
12 Гідротехнічні споруди – 5 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин, ПП «Гарант Експерт»
вул. Дарницька, 78; гідротехнічні споруди – 14 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142; гідротехнічні споруди –
2 од. за адресою: Київська обл., м. Яготин; гідротехнічні споруди – 9
од. за адресою: Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя,
що обліковуються на балансі ПрАТ «Яготинський рибгосп»

Вартість
Строк виконання робіт (день)

Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності

5

Назва об’єктів

3500

№
з/п

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна, що відбувся 30.08.2016
1. Переможець конкурсу – ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 36,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 47г, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернівецькій професійний машинобудівний ліцей». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1725 грн (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Переможець конкурсу – фізична особа – підприємець Читайло Валентина
Василівна. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі їдальні (літ.
Б) загальною площею 70,33 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 73, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж». Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 грн
(одна тисяча сімсот) та 5 (п’ять) календарних днів.

Продовження таблиці

16000

ди – приміщення загальною площею 30,8 м2 на першому поверсі cтаціонарного
відділення в будівлі лікарні з поліклінікою, що обліковується на балансі Державної
установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Хмельницькій області», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112 визнано
ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1725 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.08.2016
1. Бетонна відмостка прибудинкової території автовокзалу в напрямі «в’їзд та
виїзд з України» п/п «Рава-Руська» загальною площею 4,0 м2 (2 по 2,0 м2 кожний);
бетонна відмостка прибудинкової території єдиних офісів в напрямі «в’їзд та виїзд з
України» п/п «Рава-Руська» загальною площею 4,0 м2 (2 по 2,0 м2 кожний), Львівська
обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є., термін виконання робіт – 3 к/д, вартість робіт – 1700 грн;
2. Бетонна відмостка прибудинкової території біля боксу поглибленого догляду в напрямі «в’їзд та виїзд з України» п/п «Краковець» загальною площею 4,0 м2
(2 по 2,0 м2 кожний); бетонна відмостка прибудинкової території автовокзалу п/п
«Краковець» загальною площею 2,0 м2; бетонна відмостка прибудинкової території магазину безмитної торгівлі в напряму «в’їзд та виїзд з України» п/п «Краковець» загальною площею 2,0 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець,
вул. Вербицького, 54, мета проведення оцінки – укладення договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.; термін
виконання робіт – 5 к/д; вартість робіт – 1650 грн;
3. Бетонна відмостка прибудинкової території біля втовокзалу в напрямі «виїзд
з України» п/п «Шегині» загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201; бетонна відмостка прибудинкової території біля модульних павільйонів вантажної дільниці п/п «Шегині» загальною площею
2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201;
бетонна відмостка прибудинкової території біля пішохідного переходу під навісами
в напрямі «виїзд з України» п/п «Шегині» загальною площею 2,0 м2, Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 205, мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є., термін виконання робіт – 5 к/д, вартість робіт – 1650 грн;
4. Одноповерхова будівля літ. «Д» загальною площею 145,4 м2, м. Львів,
вул. Кривоноса, 6, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК», термін виконання робіт – 3
к/д, вартість робіт – 1700 грн;
5. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 407,8 м2 в напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький К. Д., термін виконання робіт – 3к/д, вартість робіт – 1 500 грн;
6. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168, мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК», термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1 700 грн;
7. частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168,
мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є., термін виконання робіт – 3 к/д,
вартість робіт – 1 580 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 30.08.2016
Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 24,0 м2 будівлі контори, на балансі Снігурівського
управління водного господарства, за адресою: Снігурівський р-н, с. Новопетрівка,
вул. Леніна, 46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
гідротехнічна споруда (ГТС) – вантажний причал (залізобетонний), на балансі
ТОВ «Новоодеський елеватор», за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса,
вул. Решетєєва, 79. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вартість робіт – 6500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
частина приміщення площею 26,84 м2 першого поверху котельні (площа
під установкою термокаталітичного знищення та утилізації відходів УТК 60) (інв.
№ 7835) (будівля № Д-2), на балансі Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських
портів України» (адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск»),
за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29/1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 75,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 2, частина коридору площею 4,0 м2 першого поверху у навчальному корпусі
№ 10, частина приміщення площею 2,0 м2 між сходовою кліткою та підвалом у навчальному корпусі № 1, на балансі Миколаївського національного університету ім.
В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладання договору оренди. Вартість робіт – 1500 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 101,0 м2 в одноповерховій будівлі радіостанції (інв. № 25563), на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди:
замощення «Автодрому» площею 16 180,0 м2, на балансі Новоодеського професійного аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Іпатенка, 3а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість
робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
частина службово-технічного приміщення площею 5,0 м2 другого поверху
триповерхової будівлі зв’язку, на балансі Структурного підрозділу «Миколаївська
дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
частина службово-технічного приміщення площею 3,0 м2 одноповерхової будівлі поста ЕЦ, на балансі Структурного підрозділу «Херсонське будівельно-монтажне
експлуатаційне управління» РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Ясна Зоря, вул. Привокзальна, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт –
1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
приміщення площею 85,4 м2 першого поверху № 21, 22а дев’ятиповерхового
житлового будинку, на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 93.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1300
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 38,8 м2 першого поверху двоповерхової будівлі,
на балансі ДП «НВКГ «Зоря»-»Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 42а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1150 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
будівля пункту заправки площею 65,2 м2 з операторною з невід’ємно пов’язаним
обладнанням у кількості 14 одиниць; будівля насосної площею 61,8 м2, на балансі ДП
«Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість
робіт – 3550 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове вбудоване приміщення площею 11,5 м2 першого поверху шестиповерхової будівлі навчального корпусу, на балансі Національного університету
кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв
Сталінграда, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Вартість робіт – 1200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
частина покрівлі будівлі площею 36,0 м2, на балансі Філії «Миколаївський
державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 15а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.
ПП «Первомайська брокерська агенція» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 636,5 м2 учбових корпусів, на балансі ДНЗ
«Первомайський професійний промисловий ліцей», за адресою: Миколаївська
обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 кал. днів;
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нежитлове приміщення площею 28,9 м2 першого поверху адміністративної
будівлі, на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл., смт
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладання договору оренди. Вартість робіт – 1200 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів;
ФОП Пашинова Т.В. на об’єкти оренди:
частина нежитлового приміщення площею 9,9 м 2 першого поверху
п’ятиповерхової будівлі поліклініки, на балансі ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України»,
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 880 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
нежитлове приміщення площею 19,4 м2 першого поверху поліклініки, на балансі
ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. Миру, 3. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 910 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 4 кал. днів;
ФОП Полупаненко М.М. на об’єкт оренди: сходинки між першим та другим
поверхами площею 23,4 м2 будівлі харчоблоку, на балансі ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ
України», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 900
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ФОП Ганжа Б. М. на об’єкт оренди: приміщення гаражів № 11, 12, 13 площею
86,7 м2, на балансі НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Вартість робіт – 1500 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 кал. дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.08.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 50,1 м2 будівлі-пам’ятки архітектури та містобудування
місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Шевченка, 10, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів», з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 100,00 грн
2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 228,8 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 47, що обліковуються на балансі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,00 грн
3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Садова, 39, що обліковується на балансі Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету, з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 980,00 грн
4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
25, що обліковується на балансі Державного підприємства «Сумський науководослідний та проектний інститут землеустрою», з метою продовження дії договору
оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 050,00 грн
5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 18,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, що обліковується на балансі Державного підприємства «Сумська біологічна фабрика», з метою
передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,00 грн
6. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1) частина асфальтового
замощення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 39; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2А за адресою:
м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 3А за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,
59; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі медичної санітарної частини за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 9; 5) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 будівлі міжвузівської бібліотеки за адресою: м. Суми,
вул. Покровська, 9-1, що обліковується на балансі Сумського державного університету, з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500,00 грн
7. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Миру, 25, що
обліковується на балансі Сумського державного університету, з метою передачі в
оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 980,00 грн
8. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлова будівля загальною площею 141,08 м2;
2) нежитлова будівля загальною площею 170,14 м2 за адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36, що обліковується на балансі Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка», з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП
Педченка Андрія Миколайовича. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 01.09.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки: частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а, загальною площею 422,5 м2 за адресою: вул. Комарова, 9, м. Умань, Черкаська обл., що
обліковуються на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». Платник
робіт з оцінки: ФОП Поліщук С. С. Дата оцінки: 31.07.2016. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктівоціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1640 грн.
2. Об’єкт оцінки: приміщення їдальні загальною площею 1286,5 м2 за адресою: вул. Корольова, 32, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП наукововиробничий комплекс «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ФОП Литвин Ю. Б.
Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні,
вартість послуг – 1640 грн.
3. Об’єкт оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 20,2 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
що обліковуються на балансі «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Платник робіт з оцінки:
ФОП Коропенко Д. А. Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктівоціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1630 грн.
4. Об’єкт оцінки: вагова літ. А площею 10,9 м2, навіс літ. В площею 54,0 м2
за адресою: вул. Комарова, 7а, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на
балансі Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки:
ТОВ «ОРАНЖГАЗ». Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктівоціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1645 грн.
5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі, каб. № 8 загальною площею 11,7 м2 за адресою: вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Черкаської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру». Платник робіт з оцінки: ФОП
Вальчук Т. М. Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1645 грн.
6. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху триповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною площею 38,7 м2 за адресою:
вул. Соборна, 47, м. Тальне, Черкаська обл., що обліковується на балансі ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Мацюк С. П. Дата оцінки: 31.07.2016.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1645 грн.
7. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення навчального корпусу площею 50,6 м2 за адресою: вул. Індустріальна, 5, м. Городище, Черкаська обл., що
обліковується на балансі ДНЗ «Городищенський професійний ліцей». Платник
робіт з оцінки: ФОП Ластенко В. О. Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг 1645 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.08.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 57,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку,
що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею побуту, за адресою:
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), 78 (вартість виконання робіт з
оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення чотириповерхової адмінбудівлі загальною площею
55,7 м2 (у т. ч. корисна – 41,7 м2), що перебуває на балансі Державної фінансової
інспекції в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 (вартість виконання робіт з оцінки – 1720 грн, строк – 5 календарних
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 123,32 м2 першого поверху будівлі учбового
корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного
транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича (колишня Комсомольська), 56
(вартість виконання робіт з оцінки – 1710 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

14 грудня 2016 року

8
нежитлові приміщення загальною площею 8,86 м2 одноповерхової адмінбудівлі,
що перебуває на балансі 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління
ДСНС України в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85а (вартість виконання робіт з оцінки – 1710 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна- Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 28,4 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Городнянському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Незалежності, 57 (вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн, строк – 5
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 119,36 м2 третього поверху триповерхової
будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), 4а
(вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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 22.08.2016
№
з/п

Площа, м2

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове приміщення

206,5

2 Нежитлове приміщення

130,0

3 Нежитлове приміщення

145,3

4 Нежитлове приміщення

310,0

5 Частина даху та технічний майданчик

15,65
(у т. ч. 6,0
та 9,65)
25,7

6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
та рухоме майно з числа
необоротних активів
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
історії
12 Нежитлове приміщення

Термін вико- Вартість
Перемо
нання, кален- виконання
жець – СОД
дарних днів робіт, грн
м. Київ, вул. Горлів- ПП «ДУАНТ»
3
3750
ська, 226/228
м. Київ, вул. Горлів- ПП «ДУАНТ»
3
3480
ська, 226/228
м. Київ, вул. Горлів- ПП «ДУАНТ»
2
3440
ська, 226/228
м. Київ, вул. Горлів- ПП «ДУАНТ»
2
3770
ська, 226/228
м. Київ, Столичне ТОВ «Ніка3
3500
шосе, 215
Експерт»
Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, просп. Пові- ПП «Гаранттрофлотський, 39/1 Експерт»
122,2 та 89 од. м. Київ, вул.
ТОВ «Нікаіндивідуально ви- М. Коцюбинсько- Експерт»
знаного майна го, 7
38,5
м. Київ, вул. Ніжин- ПП «Гарантська, 29є
Експерт»
70,0
м. Київ, вул. В. Чор- ПП «ДУАНТ»
новола, 24
4,0
м. Київ, вул. Є.
ПП «ГарантСверстюка, 15
Експерт»
48,3
м. Київ, вул. Бан- СПД Чайка
кова, 3
С. О.
14,8

13 Нежитлове приміщення

13,1

14 Нежитлові приміщення

49,5

15 Нежитлове приміщення

240,1

16 Нежитлове приміщення

42,4

17 Частина нерухомого
майна

320,0

18 Частина нежитлового
приміщення
19 Частина нерухомого
майна

236,0
66,1

20 Частина нерухомого
майна
21 Частина нерухомого
майна
22 Частина нерухомого
майна – об’єкта культурної спадщини
23 Частина нерухомого
майна

4,0
1,0
186,3
174,4

4

3300

3

3700

4

3300

2

3440

4

3200

4

4500

ПП «ДУАНТ»

2

3250

ПП «ДУАНТ»

3

3280

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

4

3400

4

3750

4

3450

2

4100

4

4000

3

3400

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
СПД Чайка
С. О.

4

3200

4

3000

4

4500

м. Київ, вул. Народ- ПП «Гарантного ополчення, 5а Експерт»

4

3700

м. Київ, вул. С.
Петлюри, 15
м. Київ, вул. Соло
м’янська, 1
м. Київ, бульв.
Чоколівський, 13
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Полковника Шутова,
13б
м. Київ, вул. Е. Потьє, 8а
м. Київ, пл. Контрактова, 4, корпус
№2
м. Київ, просп. Науки, 1/2
м. Київ, вул.
М. Мишина, 15/17
м. Київ, пл. Перемоги, 2

ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «НікаЕксперт»

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 29.08.2016
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху та
частина нежитлового приміщення –
пам’ятка архітектури
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Нерухоме
майно – пам’ятка
архітектури
5 Нерухоме майно
6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлове
приміщення
8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Частина нежитлового приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Нежитлове
приміщення

Термін вико- Вартість
Переможець – СОД нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
10,0
м. Київ, пл. І. Фран- ПП «Гарант-Експерт»
4
3700
(у т. ч. 1,0 ка, 3
та 9,0)

Площа, м2

22,4
429,1
177,5
3 605,7
6,62
92,0
85,3
198,0
14,0
5,0
4,0
22,27

Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, Столичне
ПП «Гарант-Експерт»
шосе, 215
м. Київ, вул. Борис- ПП «ДУАНТ»
пільська, 34а
м. Київ, пл. І. Фран- ПП «Гарант-Експерт»
ка, 3
м. Київ, вул. Вишгородська, 150
м. Київ, просп. Відрадний, 52а
м. Київ, просп. Перемоги, 50
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
м. Київ, вул. ДовнарЗапольського, 16
м. Київ, вул. М.
Цветаєвої, 14б
м. Київ, вул. І. Кудрі, 31а
м. Київ, просп. Перемоги, 37к
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 6

4

3200

3

4100

4

3500

ПП «Гарант-Експерт»

4

7300

ПП «ДУАНТ»

3

3240

ПП «Гарант-Експерт»

4

3500

ПП «Гарант-Експерт»

4

3500

ПП «ДУАНТ»

2

3650

ПП «ДУАНТ»

2

3330

ПП «ДУАНТ»

2

3280

ПП «Гарант-Експерт»

4

3200

СПД Чайка С. О.

4

3500

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

14 Нежитлове
приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Частина нерухомого майна
17 Частина нерухомого майна
18 Частина нерухомого майна
19 Частина нерухомого майна
20 Нежитлове
приміщення
21 Частина нежитлового приміщення
22 Частина нежитлового приміщення

1000,0
6,0
1,0
2,0
1,0
1,0
427,9
21,7
38,2

23 Частина нерухомо400,8
го майна
24 Частина нежитло12,8
вого приміщення
25 Частина даху та
5,5
технічного поверху (у т. ч. 1,5
та 4,0)
26 Нерухоме майно
255,0

Адреса об’єкта
оцінки

Термін вико- Вартість
Переможець – СОД нання, кален- виконання
дарних днів робіт, грн
ПП «Гарант-Експерт»
4
5000

м. Київ, бульв.
Л. Українки, 26а
м. Київ, вул. Освіти, 5 ПП «ДУАНТ»
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 3
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 1
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус № 4
м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), 14
м. Київ, вул. Флоренції, 1/11
м. Київ, вул. С.
Петлюри, 15
м. Київ, просп. Перемоги, 100/1

2

3200

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3200

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3200

ПП «Фірма «Конкрет»

4

3200

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ТОВ «Стоун Брідж»

4

3500

3

4000

ПП «ДУАНТ»

2

3300

ПП «ДУАНТ»

2

3330

м. Київ, просп.
ПП «Гарант-Експерт»
Повітрофлотський, 37
м. Київ, вул.
ПП «Гарант-Експерт»
Механізаторів, 9
м. Київ, вул. Е. По- СПД Чайка С. О.
тьє, 8а

4

4500

4

3200

4

4200

м. Київ, просп. Науки, 57, корпус № 3

2

3500

ПП «ДУАНТ»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності групи А для здійснення приватизації шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону без земельної ділянки, що відбувся 31.08.2016
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – єдиному майновому комплексу
державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС», який розташований за адресою:
м. Київ, вул. Пухівська, 4 – ТОВ «М Консалтинг». Вартість робіт – 38 000 грн, термін
виконання – 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 05.09.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень (частина № 1 (3,5 м2), № 2 (9,4 м2), № 3 (12,4 м2)) загальною площею 25,3 м2 в одноповерховій будівлі (літ. А), що перебувабть на балансі
Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Коваленка (колишня Червоноармійська), 17 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1696 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 16 (18,4 м2), № 17 (36,6 м2) та частини приміщень № 15 (10,0 м2), № 7
(2,0 м2) загальною площею 67,0 м2 на 10-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: 21100, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 13 площею 23,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22200,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1715 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реверу Олену
Анатолівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень № 8 (3,3 м2), № 9 (76,0 м2) загальною площею 79,3 м2 в одноповерховій
прибудові (літ. А1) 9-поверхового гуртожитку № 6, що перебувають на балансі
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –
1700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень магазину (літ.
А) загальною площею 1835,1 м2 у приміщенні № 9 № 1 – № 12 (1028,4 м2) на 1-му
поверсі, № 13 – № 27 (806,7 м2) на 2-му поверсі, що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного
кадастру», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 06.09.2015
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 64 (літ. А-14) на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 101,8 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата
оцінки: 31.08.2016. Балансоутримувач: КВП «Дніпропетровський комбайновий
завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська,147. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи –
5000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) –15.
2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 (літ. А-5) на 1-му поверсі
житлового будинку загальною площею 91,7 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата
оцінки: 31.08.2016. Балансоутримувач: КВП «Дніпропетровський комбайновий
завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. С. Нігояна (просп. Калініна), 23. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
роботи – 5000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 15.
3. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2,
ворота № 1 площею 8,6 м2, огорожа № 2 площею 342,5 м2, хвіртка № 3 площею
3,2 м2, хвіртка № 4 площею 3,2 м2, ворота № 5 площею 7,6 м2 та замощення І
площею 757,9 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.08.2016. Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кри-

вий Ріг, вул. Бірюзова, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Переможець – ФОП Щур С.Ф. Вартість роботи – 5490,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 30.08.2016
Для проведення незалежної оцінки:
гідротехнічних споруд ставів – плотини із шахтним водозабором «Сальва» (інв.
№ 128, № 130), земляної дамби «Сальва» з мокрим схилом» (інв. № 129, № 129а),
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр», вартість послуг – 4000 грн, термін виконання – до 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. № 33 та № 33а за планом) загальною площею
33,7 м2 на п’ятому поверсі та частина даху площею 15,0 м2 адмінбудівлі літ. А,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї, 2, з
метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності ФОП Кіян Т. П., вартість послуг – 1545,10 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.09.2016
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 19, 20, 43, 44, 45) загальною площею 40,1 м2 на
першому поверсі частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська обл. м. Виноградів, вул. Миру, 16 та вбудованих приміщень (поз. 11 – 14) загальною площею
189,7 м2 на першому поверсі частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська
обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16/А, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С. Г., вартість
послуг – 1725 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 4 за планом) площею 7,8 м2 в одноповерховій
будівлі по оформленню вантажів (літ. «Д»), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо
І. В., вартість послуг – 1700 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 17 за планом) площею 9,5 м2 на першому поверсі
адмінбудинку (літ. «А»), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2, з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт –
Центр», вартість послуг – 1300 грн, термін виконання – до 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 16 за планом) площею 11,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а, з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт –
Центр», вартість послуг – 1300 грн, термін виконання – до 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбулися 02.09.2016
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, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту оренди – нежитлове приміщення площею 4,25 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та
в оперативному управлінні (користуванні) Кіровоградської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області, вартість
робіт – 1200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
фізичну особу –підприємця Таран Олену Анатоліївну по об’єктах оренди:
нежитлове приміщення площею 18,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 1
за адресою: м. Кіровоград, бульв. Студентський (просп. Комуністичний), 19,
що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1419 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 днів;
частина даху площею 70,0 м2 та частина ґанку бокового входу площею 12,0 м2
в будівлі молодіжного центру «Червона калина» (кінотеатр на 800 місць в м. Долинська) за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 44, що перебуває на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вартість робіт – 2878 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.09.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 211) на другому поверсі
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу площею 36,6 м2 (інв.
№ 10320001) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний,
17. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 16,4 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі Центрального відділення поштового зв’язку Новопсков-3 Центру
поштового зв’язку № 7 (м. Старобільськ) Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта»
(інв. № 6753) за адресою: Луганська обл., смт Новопсков, вул. Українська, 53. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
3. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 214) площею 17,9 м2 на другому поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004) за адресою: Луганська обл., м.
Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 275. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості
«Дісконт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 01.09.2016
Переможцем конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна – будинку господарського призначення площею 111,2 м2
за адресою вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Кременчуцької виховної колонії Управління державної
пенітенцарної служби України в Полтавській області. Вартість виконаних робіт –
1477,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна – нежитлових вбудованих приміщень площею
48,8 м2 за адресою вул. Козака, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ДП
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Вартість виконаних робіт – 1050,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 3

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею
246,9 м2.
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Відомості про об’єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі – 3,3 м. Рік побудови – 1975.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 100 440,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 83 700,00 грн, ПДВ – 16 740,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
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повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 10 044,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,

Над номером працювали:
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вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 20 січня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 року до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).
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