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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.02.2017 № 187)
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Одеській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-будівельної
дільниці «Агрос» разом із земельною ділянкою за адресою: 65005, м. Одеса,
вул. Михайлівська, 13.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.02.2017 № 185)
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернівецькій області

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» разом із земельною ділянкою за адресою: 58023, м. Чернівці,
вул. Лесина, 4а.

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
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журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка
до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
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ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.02.2017 № 184)
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний інститут
«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83.

Передплатний індекс 22437

Індекс та назва видання

офіційне видання Фонду
державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353; ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній
час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний.
До будівлі підведені основні комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця
і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу:
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; 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; 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; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 25 332,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2», що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ,
вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з
огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023; ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський район.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 164 442,00 грн, ПДВ – 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 259 733,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «Попередня сплата
10 % від початкової ціни об’єкта приватизації (гр. А) – нежитлової будівлі (літ. А-4)
загальною площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням за адресою: м. Кривий
Ріг, вул. Бірюзова, 2а»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6
березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://torgi.tbe.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»:
http://torgi.tbe.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181; КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується як
перукарня. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблено високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; 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; 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 88 615,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
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Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку
загальною площею 91,7 м2» за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 6 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,
вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю складу літ. А-1 з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт використовується за первісним
призначенням, перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в
несправному стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 96 812,00 грн, ПДВ – 19 362,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 174,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо 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; 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 – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 11 617, 44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а за адресою: 50031, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6
березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою:
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 загальною площею з прибудовами та навісом – 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1
загальною площею з тамбуром та прибудовою – 46,8 м2; будівлю майстерні літ.
2В-1 загальною площею з прибудовами – 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудовами – 162,8 м2; будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною
площею – 75,2 м2; пакгауз погрузки літ. 2Ж-1 загальною площею – 138,4 м2,; будівлю пропарників літ. 2З-1 загальною площею – 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища – 34 од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1 830,0 м2.; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2;
ємності емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації.
Виробнича діяльність не здійснюється з 2014 року. Земельна ділянка розміром
21,728 га перебуває в оренді балансоутримувача до 07.08.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків єдиного майнового комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством
України; забезпечує виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища; здійснює заходи щодо створення робочих місць у кількості
не менше 10, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травматизму; на вимогу продавця протягом здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу з боку регіонального відділення з моменту підписання акта
передачі покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору, не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; 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 у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу єдиного
майнового комплексу – цех ректифікації, без ПДВ») та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
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Сума грошових коштів у розмірі 1 670 530,92 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни продажу
об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу – цех ректифікації, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6
березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 749,60 грн.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа
для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.),
шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.),
шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.03.2017 до 16.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10.03.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць
обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
3. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої приточної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600х700х580 мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат

ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний маса –
орієнтовно 4 500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса – орієнтовно
15,0 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничоскладських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній ділянці під
відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.03.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 березня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське
приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код за ЄДРПОУ
01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки,
перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві;
інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 341 439,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 34 143,96 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року.)
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 6 березня 2017 року до 16.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10 березня
2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну
адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 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 з цегли, 1983 року забудови, яка раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону
покрито шифером, у правому – дах дерев’яний, покритий шифером) загальною
площею 94,5 м2, розташована на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній 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 – 130 928,00 грн. ПДВ – 26 185,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 157 113,60 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 передачі 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 15 711,36 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 Українською універсальною біржею 24 березня 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 –
20 березня 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 Української універсальної біржі на
електрону адресу ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
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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 продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2 разом
із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського (колишня Чапаєва), 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину, розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття – з/б
плити; підлога – бетон; покрівля – азбестоцемент; інженерні комунікації – наявні
електрика, газопровід. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 70 000,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта нерухомості – 45 090,00 грн, ціна земельної ділянки – 24 910,00 грн. ПДВ – 14 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 84 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством; 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.
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 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’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 400,00 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.
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 ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 10 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на Товарну біржу «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38
(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дня реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 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.
Термін приймання заяв – до 17.00 6 березня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
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)
56-35-55, 2-24-86.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
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 без урахування ПДВ – 143 481,00 грн. ПДВ – 28 696,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 172 177,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; переможцю
аукціону після підписання акта передачі 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 Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 17 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 13.03.2017 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 Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51, офіс 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 17.04.1998 № 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.
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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку.
Адреса об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка,
вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ 04061323).
Адреса балансоутримувача: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 26.
Відомості про об’єкт: п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м2 (майно
колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі
колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік будівництва – 1970. Мають окремий вхід. Приміщення не експлуатуються, потребують ремонту. Загальний
фізичний знос – 34,3 %, санітарно-технічний стан задовільний. Земельна ділянка
окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн, ПДВ – 6 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 120,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець
вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно, згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
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.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк – Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 березня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 17 березня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.
birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь
в аукціоні за методом зниження ціни 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 за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: навчальний корпус (540 місць)
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий Міст, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 50,0 м від асфальтної дороги загального користування м. Судова Вишня.
Наявний фундамент стрічковий зі збірних бетонних блоків. У межах будівлі розташовані фундаментні блоки (31 шт.) та фундаментні плити (8 шт.). Підведення
комунікацій: водо-, теплопостачання, газу та електроенергії до об’єкта відсутні.
Фундамент частково підтоплений ґрунтовими водами.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Я. Мудрого, 36,
с. Княжий Міст, Мостиський р-н, Львівська обл. Площа земельної ділянки: 0,5 га.
Кадастровий номер 4622482400:04:009:0017. Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови.
Земельні сервітути та обмеження: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; безкоштовне і безперешкодне використання об’єктів
загального користування (пішоходні та автомобільні дороги, об’єкти інженерної
інфраструктури); не чинити перешкод: у будівництві, реконструкції, ремонті і експлуатації об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, яка розміщується
на суміжній ділянці; відведення води із сусідніх земельних ділянок; забезпечити
цілодобовий доступ до інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування і не
чинити перешкод при будівництві нових.
Вартість об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 344 358,29 грн (триста
сорок чотири тисячі триста п’ятдесят вісім гривень 29 копійок), у т. ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 38 658,29 грн (тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 29 копійок); вартість земельної ділянки – 305 700,00
грн (триста п’ять тисяч сімсот гривень). ПДВ об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою – 68 871,66 грн (шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 66 копійок).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (з урахуванням ПДВ) – 413 229,95 грн (чотириста тринадцять тисяч
двісті двадцять дев’ять гривень 95 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 46 389,95 грн (сорок шість тисяч триста вісімдесят дев’ять
гривень 95 копійок), вартість земельної ділянки – 366 840,00 грн (триста шістдесят
шість тисяч вісімсот сорок гривень).
Грошові кошти в розмірі 41 322,99 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий
Міст, Мостиський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого
цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою; 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 державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; забезпечити вимоги екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта; протягом одного року з моменту переходу права
власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; протягом одного року після підписання
акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку
згідно з чинним законодавством України; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 березня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

№ 12 (1032)

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 заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж в електронній формі на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний басейн.
Місцезнаходження: 81156, пл. Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова, цегляна, розмірами в натурі 30,7х31м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни розмірами
8х25 м та 6х10 м. Будівельний об’єм – 7 614 м3. Загальна площа – 1 585 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На другому
поверсі знаходиться плавальний басейн розмірами 6x10м та інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27 м, оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 12х3х0,45 м; дах схилий, складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля
з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення,
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі
підведено водопровід, каналізацію, електроосвітлення, центральне опалення, газопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного
будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди
на будівельному майданчику відсутні. Завезених та невикористаних матеріалів на
будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Ступінь будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: пл. Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше
відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.03.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 березня 2017 року, час початку торгів –

11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації,
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду
каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій, поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один мільйон
чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60
грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок
вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот
п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
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купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10 березня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 березня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторний продаж на аукціоні
в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий
будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.

Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий, п’яти
поверховий житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею
4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3, група капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту
в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершенного
будівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – більше
25 років тому, припинений будівництвом – в 1997 році. Будівля розташована в
периферійній частині міста, на відстані 500 м, з виїздом на трасу в напрямку обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Всього в будівлі наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні
приміщення, входи до яких знаходяться в торцях будинку. Будівля розбита на
окремі дві секції. Наявні окремі входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність об’єкта: до 38 %. Тому при добудові ОНБ
можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 354 510,00 грн
(три мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва – 2 994 510,00 грн (два мільйони
дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), вартість земельної
ділянки – 360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
670 902,00 грн (шістсот сімдесят тисяч дев’ятсот дві грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 4 025 412,00
грн (чотири мільйони двадцять п’ять тисяч чотириста дванадцять грн
00 коп.), у т. ч. вартість об’єкта незавершеного будівництва – 3 593 412,00 грн (три
мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі чотириста дванадцять грн 00 коп.), вартість
земельної ділянки – 432 000,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою.
2. 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.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій розташований цей об’єкт, можливі
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою

державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням
договору купівлі-продажу.
7. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 402 541,20 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 10 березня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 березня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціально-культурного призначення
«Спортивний майданчик з роздягальнею»
Назва об’єкта: спортивний майданчик з роздягальнею.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою спортивний майданчик
з роздягальнею, у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 м2 з ґанком літ.
а, спортивний майданчик – І площею 7 115,3 м2, вимощення – ІІ площею 2 483,6 м2,
огорожа № 1 площею 252,3 м2. Рік введення об’єкта в експлуатацію – 1960. Загальний технічний стан об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 946 469,00 грн, ПДВ – 189 293,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 135 762,80 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності об’єкта; зобов’язати власника майна зберегти традицію щодо проведення занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, 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
надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації вирішується покупцем самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта
приватизації «Спортивний майданчик з роздягальнею», без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 113 576,28 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації (групи Ж) «Спортивний майданчик з роздягальнею», розташованого
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 06 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн.
36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел.: (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення «Шаховий клуб»
Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення «Шаховий клуб».
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення «Шаховий клуб», до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1)
загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній майданчик – вимощення «І» – 87,9 м2. Введений в експлуатацію у 1957 році. Технічний
стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів та
нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації об’єкта
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта
та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України;

15 лютого 2017 року

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; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області (призначення платежу: «попередня сплата 10 % від
початкової ціни об’єкта об’єкта соціально-культурного призначення (групи Ж) «Шаховий клуб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 06
березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»:
http://torgi.tbe.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з
8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(056) 744-11-41.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Полтавська область, Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44.
Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідовано).
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні площею 66,3 м2, 1967
року побудови. Фундамент – бутовий камінь, перекриття – з/б плити; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0765 га, кадастровий номер земельної ділянки: 5320687204:04:001:0176. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови – 03.15. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 200,00 грн (тридцять тисяч двісті гривень
00 коп.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 9 840,00 грн (дев’ять тисяч вісімсот сорок
гривень 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Ж, –
20 360,00 грн (двадцять тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.). ПДВ – 6 040,00
грн (шість тисяч сорок гривень 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 36 240,00 грн (тридцять шість тисяч двісті
сорок гривень 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно
з чинним законодавством; 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.
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 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 (із змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 3624,00 грн (три тисячі шістсот двадцять чотири гривні
00 коп.), 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.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти 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.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua.) 10 березня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, оф. 214, тел. (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Центральної універсальної біржі 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.
Термін прийняття заяв – до 06 березня 2017 року включно до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел. (05322) 56-35-55, 2-24-86.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: їдальня-магазин (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна,13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2, 1987 року побудови за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна,13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити; підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід. Загальний
стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн (сімдесят одна тисяча гривень
00 копійок.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 51 140,00 грн (п’ятдесят одна тисяча сто
сорок гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Ж, – 19 860,00 грн (дев’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок).
ПДВ – 14 200,00 грн (чотирнадцять тисяч двісті гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 85 200,00 грн (вісімдесят п’ять тисяч
двісті гривень 00 копійок).
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно
з чинним законодавством; 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.
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 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’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 520,00 грн (вісім тисяч п’ятсот двадцять гривень 00
копійок), 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.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти 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.
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Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 10 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська між-

регіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38(044)
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua.). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 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.

Термін приймання заяв – до 06 березня 2017 року включно до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «УкраїнаМетал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – 72-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 1 загальною площею 4 434,17 м2 (зокрема, житловою площею – 2 735,75 м2),
розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головка, мікрорайон 12а. Найменування балансоутримувача об’єкта незавершеного будівництва: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» (директор Шинкаренко І. Л.).
Місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а. Мета проведення оцінки:
визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД, пов’язаної з використанням об’єкта
незавершеного будівництва, що повертається в державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення у державну власність об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 1 та № 2, розташованих за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, які були продані
Фондом державного майна України ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» за договорами
купівлі-продажу від 16.12.2004 № 39-КПНБ та № 40-КПНБ (протокол засідання
Комісії від 27.01.2017). Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс
замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, од.: дев’ятиповерховий будинок на 72 квартири. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): – . Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «УкраїнаМетал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будів-

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею 97,9 м2 (колишня лазня). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ТОВ «Агрофірма Степове». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84393, Донецька
обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка, вул. Вільямса, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 року № 1033). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), але не більший ніж 15 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року,
для об’єктів нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),
становить 2 080,00 грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться 2 березня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки легкового автомобіля
 Назва об’єкта оцінки: легковий автомобіль Daewoo Leganza, державний
номер АР 0069 АО, 1998 року випуску, інв. № 10510002. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: стоянка КП «Автогосподарство», адреса: м. Запоріжжя, вул. Сєдова,
12а (місце реєстрації: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою відчуження. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Контактні телефони: відділ
оцінки державного майна (061) 226-07-69 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
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ництва – 171-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною площею 13 231,48 м2 (зокрема, житловою площею – 9 084,44 м2),
розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головка, мікрорайон 12а. Найменування балансоутримувача об’єкта незавершеного будівництва: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» (директор Шинкаренко І. Л.). Місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а. Мета проведення оцінки: визначення
розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в
особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності ТОВ
«Україна-Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається у державну власність (відповідно до рішення Комісії з
повернення у державну власність об’єктів незавершеного будівництва – житлових
будинків № 1 та № 2, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Адмірала Головка, які були продані Фондом державного майна України ТОВ
«Україна-Метал-ЛТД» за договорами купівлі-продажу від 16.12.2004 № 39-КПНБ
та № 40-КПНБ (протокол засідання Комісії від 27.01.2017). Телефон замовника
конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: дев’ятиповерховий будинок на 171
квартиру. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): – Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
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 ФДМУ; 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
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 24.02.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 02.03.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.
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: вбудовані нежитлові приміщення з № 38 до
№ 41 включно другого поверху триповерхової будівлі (літ. А) реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ738, нежитлові приміщення з № 2 до
№ 5 включно будівлі (літ. Б) прибудови № 1 (літ. б), реєстровий номер
38461727.1.НЧИЮЦЛ746, частина гаража площею 20,7 м2 (літ. Ж), реєстровий номер 38461727.1.НЧИЮЦЛ740, загальною площею 132,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Свободи/ Богуславського, 115/8. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України». Платник робіт з оцінки: комунальне підприємство «Бердянська профдезінфекція» Запорізької обласної ради. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (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: вбудовані нежитлові приміщення третього поверху чотириповерхової адміністративної будівлі (літ. А, приміщення з № 347
до № 350 включно) загальною площею 65,7 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01125761. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Юкам».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 121 до №128 включно на другому поверсі будівлі (літ. Б-2) загальною площею 139,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 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», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05536509. Платник робіт з оцінки:
ФОП Медведєв Юрій Олексійович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в будівлю (літ. В-1) нежитлові приміщення з № 1 до № 9 включно загальною площею 166,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гагаріна, буд. 6. 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 «Мелітопольський професійний ліцей сервісу», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02544052. Платник робіт
з оцінки: ФОП Вєлкова Тетяна Миколаївна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх нежитлові приміщення триповерхової будівлі (літ. Б-3; приміщення № 25а, з № 33 до № 36
включно, частина приміщення № 6 площею 140,5 м2) загальною площею
163,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Лютнева, буд. 194. 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 «Мелітопольський професійний ліцей», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
02544052. Платник робіт з оцінки: ФОП Пачев Євген Іванович. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 67, 68, 71, 72, 72а, 73,
74, 79, 80, 81 та частини приміщень № 69 (площею 43,45 м2), № 78 (площею
14,5 м2), загальною площею 237,45 м2, вбудовані в другий поверх будівлі
обчислювального центру (літ. В-4), реєстровий № 08592187.1.ТГЧЮБР176.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд.
29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в Запорізькій області. Платник

спеціалізацією в межах цього напряму: «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними послугами є послуги з визначення розміру збитків, які могли
бути завданні власникам об’єктів нерухомого майна (зокрема, об’єктів незавершеного будівництва).
Очікувана ціна надання послуг з оцінки – до 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 23 лютого 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 1 березня 2017 р. о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 08.02.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» у кількості 16 149 шт., що становить 33,333 % статутного капіталу товариства, з метою
приватизації шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ТОВ «Самсон». Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 29,0 тис. грн.
робіт з оцінки: ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
705,2 м2 гуртожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового
фонду в нежитловий, а саме: приміщення ХVІ (у складі приміщень з № 1 до
№ 15 включно з балконом) площею 168,2 м2, приміщення ХVІІ (у складі приміщень з № 1 до № 14 включно з балконом) площею 184,1 м2 п’ятого поверху;
приміщення ХVІІІ (у складі приміщень з № 1 до № 15 включно з балконом)
площею 169,1 м2, приміщення з № 638 до № 650 включно площею 183,8 м2
шостого поверху. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,
50. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4643 га. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування гуртожитку. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 4 725 784,69 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка.
Платник робіт з оцінки: Класичний приватний університет. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення головного корпусу (літ.
А-3-4, А3-2, А4, А5), а саме: з № 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130
включно першого поверху, частини приміщення № 2 площею 9,4 м2, № 13,
з № 44 до № 49 включно, № 51 підвального поверху, загальною площею
553,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3,8810 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок) –розташування головного учбового корпусу на вул. Жуковського,
64. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Автохаус-2011». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у складі
частин приміщень № 1, № 2, з № 4 до № 11 включно), нежитлове приміщення
№ 2-1 першого поверху будівлі кафе-автомата (літ. М-2) загальною площею
220,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3,8810 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування головного учбового корпусу на вул.
Жуковського, 64. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Мадай О. І. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 174, 175 першого
поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) загальною площею 80,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
64. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3,8810 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – розташування головного учбового корпусу на вул.
Жуковського, 64. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Падафет Н. Г. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 13, № 14,
частина приміщення № 15 площею 79,0 м2, з № 16 до № 21 включно, № 25,
№ 26, які входять до складу приміщення № 7 першого поверху суспільнопобутового блоку будівлі (літ. А’-2), інв. № 1031004, загальною площею
211,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 146а. 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 «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 37648431. Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей З. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (літ. З-1, З/-1),
реєстровий № 02544098.1.ТЖХПАБ002, загальною площею 184,1 м2, а саме:
приміщення № 1 у складі частин приміщень № 1 площею 3,7 м2, № 2 площею
7,6 м2, № 3 площею 25,0 м2; приміщення № 2 у складі частин приміщень
№ 1 площею 100,6 м2, № 2 площею 5,7 м2, № 3 площею 9,9 м2, № 4 площею
31,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 11,95 гектарів. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Мелітополь, вул. Невського, 83. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – для розміщення будівель училища. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) – 21 148 063,20 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
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ня терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ТОВ Фірма «Бізнес-Трек». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 154 до № 160
включно, № 168, вбудовані в перший поверх п’ятиповерхової будівлі (літ.
1
АА а), загальною площею 70,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Свободи/12 Грудня, 2/13. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський
економіко – гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету. Платник робіт з оцінки: ФОП Сербов О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно 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, а саме:
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 ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 24.02.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 02.03.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, у каб. № 35.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1)
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 3 (балансоутримувач – Сумський державний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки 1) : м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; місцезнаходження об’єкта оцінки 2): м. Суми, вул. Петропавлівська, 59. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 170,9 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» – ТОВ.
 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 97,0 м2 (балансоутримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Ціолковського, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Попелуха М. О.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 36,8 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 169,0 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею
28,3 м2; 2) нежитлові приміщення загальною площею 140,7 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України в
Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 33,6 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 17. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Іванов І. Ю.
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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 2 080,00 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 2 березня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 24 лютого 2017 року
(включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення у будівлі складу № 1 площею
73,7 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 11, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 01.12.2016 – 8 407,17 грн. Дата оцінки – 28.02.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Берідзе Ба-

15 лютого 2017 року

грат. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 26,0 м2 у
будівлі прохідної. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 11, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 25.01.2017 – 1 610,09 грн. Розмір
земельної ділянки – 35,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Ю. Сіцінського, 11, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – постійне користування. Дата
оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Нова Пошта». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та
більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 245,2 м2 на
другому поверсі прибудови до житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана
Франка, 55, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
23.11.2016 – 40 399,20 грн. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Лікувально-профілактичний центр «Медікус».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів
використання). За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця
конкурсу з оцінки об’єктів нерухомого майна № 1 – 3, – 2,08 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: необоротні активи (15 позицій), а саме: стіл
канцелярський коричневого кольору без шухляд – 8 шт.; стіл канцелярський коричневого кольору – 3 шт.; стіл канцелярський коричневого кольору – 1 шт.; стіл
канцелярський бежевого кольору – 2 шт.; стіл для конференц-засідань – 1 шт.;
тумба коричневого кольору на 4 відділення – 1 шт.; тумба коричневого кольору – 7
шт.; тумба офісна – 1 шт.; дерев’яні офісні стільці – 3 шт.; стільці пластикові білого
кольору – 2 шт.; стінка з антресолями – 1 шт.; дзеркало овальне – 1 шт.; дзеркало настінне – 1 шт.; дзеркало – 1 шт.; фотокартина – 1шт. Балансоутримувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Місцезнаходження: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості майна з метою
його відчуження. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 7956-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: рухомі речі, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, КТЗ, літальних апаратів, судноплавних
засобів та тих, що становлять культурну цінність.
 Назва об’єкта оцінки № 5: гідротехнічна споруда ставу Завалійки (реєстровий № 25592421.85.ААЕЖА821, інв. № 3-552). Балансоутримувач – ДП
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: с. Завалійки, Волочиський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кобець Віталій Олексійович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: гідротехнічні споруди ставів.
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 (для об’єкта оцінки № 4 – спеціалізація 1.7. «Оцінка
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, КТЗ, літальних
апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність»); 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 сектора управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 24 лютого 2017 року (включно)
до 15.30.
Конкурс відбудеться 2 березня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктівоціночної діяльності, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий
комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: немає. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Новодністровськ, Чернівецька обл., 60236. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: виробництво швейних виробів. Підприємство не здійснює
виробничу діяльність, продукція не випускається. КВЕД: 13.92. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): будівлі і споруди – немає, транспортні засоби – 2 од.,
машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи – 415 од. (станом
на 01.10.2016). Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 96,4 тис. грн. (- 44,3 тис. грн). Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
190,1 тис. грн. станом на 01.10.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): немає. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Категорія земель: –. Вид використання: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: немає. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Головна,77а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Мета
проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною
ділянкою. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0663 га,
кадастровий № 7322581000:01:001:0212. Місце розташування земельної ділянки:
вул. Головна, 77, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі охорони здоров’я і соціальних послуг. Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Вид використання: 03.03 – для
будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги. Правовий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 35 610,00 грн (2015 р.) Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності
групи Ж – лазня разом із земельними ділянками. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебувала на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні разом із земельними ділянками. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 3 (три): будівля лазні – одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 193,2 м2, сарай – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови –
20,0 м2, водоочисна – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): три. Розмір земельних
ділянок, усього: 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. Місце
розташування земельних ділянок: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельних ділянок: 03.14 – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Вид використання: 03.14 – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий
режим земельних ділянок: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначається «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник та платник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки об’єкта № 1 допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності».
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки об’єктів № 2, 3 допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних
ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від
10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за
№ 1051/14318, зі змінами від 04.06.2015 № 125.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань, пакет акцій акціонерного товариства,
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3 є нерухоме майно (земельні
поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

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: приміщення овочесховища площею 79,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки – Чернігівський обласний педагогічний ліцей
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради. Максимальна вартість
послуг – 2 080,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення загальною площею 45,56 м2
без номера на першому поверсі будинку камерально-лабораторного корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний
геологорозвідувальний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Івана Мазепи, 12. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Бізнес-Інноваційна Компанія».
Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 42,0 м2 будівлі навчального пункту. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Аварійно-рятувальний
загін спеціального призначення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Підводника Китицина, 19. Платник робіт з оцінки –ТОВ «Лайфселл». Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 323,0 м2 на першому поверсі будівлі механічної майстерні. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Деснянське басейне управління водних ресурсів. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 11. Платник робіт з оцінки – ФОП
Скивка І. М. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
39,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Остерський коледж будівництва та
дизайну. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький р-н,
м. Остер, вул. Незалежності, 50. Платник робіт з оцінки –ФОП Глибовець Т. П.
Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-побутова будівля площею
116,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16. Платник робіт з
оцінки – ПП «Новатор-Центр». Максимальна вартість послуг – 2 700,00 грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 204,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16. Платник робіт з оцінки – ПП «Новатор-Центр».
Максимальна вартість послуг – 2 700,00 грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: технічна площадка площею 4 800,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління
водного господарства Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 16. Платник робіт з оцінки – ПП
«Новатор-Центр». Максимальна вартість послуг – 2 080,00 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): 28.02.2017. 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 Фонду державного майна України 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.
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: павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 13. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Саната-Н». Максимальна
вартість послуг – 2 700,00 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.11.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина будівлі гаражів площею 58,16 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Гоща,
вул. Ковпака, 3, що перебувають на балансі Рівненського міжрайонного управління
водного господарства, з метою укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 8
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн;
бетонна площадка площею 50,0 м2 та бетонна площадка площею 27,5 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Незалежності, 39, що перебувають
на балансі Вищого професійного училища № 24 м. Корець, з метою укладення
договору оренди державного майна визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 8 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 800 грн;
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 03.11.2016
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

1 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі загальною площею 19,4 м2
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, м/р Авіатор, що перебуває
на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», 08305644,
тел.: (05746) 4-21-03, (05746) 4-19-57
2 Нежитлове приміщення – хол 1-го поверху 7-поверхової будівлі
університетського стоматологічного центру загальною площею
17,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває
на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. 707-73-80
3 Нежитлові приміщення на першому поверсі: кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 площею 269,8 м2 та нежитлові
приміщення підвалу: кімн. № I-XI площею 161,8 м2, загальною
площею 431,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 15, що перебувають на балансі Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 02066769,
тел.: 315-10-56, 788-40-09, 315-11-31

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

3 200/3

ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Жарихін ФОП Жарихін ФОП ЖариЮ. В.
Ю. В.
хін Ю. В.

6 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 49,3 м2, що перебувають на балансі
Солоницівської селищної ради, за адресою: 62370, Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Пушкіна, 27, 04398821,
тел. (057) 783-71-10
7 Нежитлове приміщення вбудоване в цокольний поверх 5-поверхової
будівлі загальною площею 16,2 м2, що перебуває на балансі Солоницівської селищної ради, за адресою: 62371, Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с Подвірки, вул. Курязька, 12, 04398821,
тел. (057) 783-71-10

1 800/5

4 Нежитлові приміщення на першому поверсі: кімн. № 1-30 площею
74,5 м2 та підвалу кімн. № 23, 24 площею 74,8 м2 6-поверхової
будівлі учбового корпусу (інв. № 10300001001) загальною площею
149,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебувають
на балансі Харківського національного університету будівництва та
архітектури, 02071174, тел.: 700-02-50, 700-10-66
5 Нежитлові приміщення загальною площею 117,9 м2, що перебувають на балансі Солоницівської селищної ради, за адресою: 62370,
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Горького,
25а, 04398821, тел. (057) 783-71-10

1 800/5

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

1 800/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Продовження таблиці

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

1 600/4

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

2 000/3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

ТОВ « СВК»
ТОВ « СВК»
ФОП «Бонс»
ФОП Жарихін Ю. В.
ПП «Радикал»
ПП «Радикал»
ПП «Радикал»
ПП «Радикал»
ФОПЖарихін Ю. В.

1 800/3
1 800/3
1 600/4
1 800/5
2 700/5

ФОП Сорокіна І. М.

2 000/5
1 800/3
1 700/5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

2 000/3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

1 700/5

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

2 700/5

1 Нежитлові приміщення гаражного боксу – кімн. № 10 (інв. № 4, літ.
И-2) загальною площею 102,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на балансі ДУ «Державний науководослідний і проектний інститут основної хімії», 00209740, тел.: 70001-23, 707-26-00, 707-26-01, 700-48-25
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 14 на першому поверсі двоповерхового навчального корпусу, інв. № 00101005, літ. «А-2», загальною
площею 12,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 27, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету,
02010936, тел.706-35-81
3 Нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі Науково-дослідного
інституту гігієни праці та професійних захворювань загальною
площею 106,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що обліковуються на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
4 Нежитлове приміщення – частина холу першого поверху двоповерхової частини різноповерхової (2-5) будівлі навчального корпусу
(інв. № 00101005, літ. А-2-5) загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. О. Невського, 18, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010930, тел. 706-35-81
5 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі одноповерхового учбового
корпусу (інв. № 010010002, літ. «А-2») загальною площею 13,47 м2
за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 47, що обліковуються на балансі Куп’янського професійного аграрного ліцею,
22682520, тел. 5-30-33
6 Нежитлове приміщення на першому поверсі 7-поверхового науковопрактичного медичного центру «Спеціалізована медична частина»
(літ. А-7) загальною площею 33,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного
медичного університету, 14280990, тел. 707-73-80
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а,
17, 19, 19а, 19б, ІІІ тамбуру першого поверху 5-типоверхової будівлі
навчально-лабораторного корпусу (літ. «А-5») загальною площею
104,3 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебувають на балансі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»,
34818722, тел. 337-08-95
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-19 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10001) загальною площею
7,8 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин,
вул. Некрасова, 11, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів АПК», 03288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-39 на 2-му поверсі триповерхової
будівлі учбового корпусу (інв. № 10001) загальною площею 8,7 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів АПК», 03288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 410 на 4-му поверсі 8-повехової
будівлі навчального корпусу (інв. № 103100090) загальною площею
22,5 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебувають на
балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
11 Нежитлове приміщення надбудови даху (8,7 м2) та майданчик покрівлі даху (10,0 м2) у п’ятиповерховій будівлі інженерного корпусу
(літ. «А-5») загальною площею 18,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі Державного
науково-дослідного і проектного інституту основної хімії «НІОХІМ»,
209740, тел. 707-26-00
12 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової
виробничої будівлі вокзалу (інв. № 10395) загальна площа 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., Кегичівський р-н, с. Вільне, вул. Залізнична, 16, що перебуває на балансі виробничого підрозділу
«Основ’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
регіональної філії «Південна залізниці» «ПАТ «Українська залізниця»,
40081216/559, тел.: (067) 376-27-72, 729-23-47
13 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 14 в лінійному апаратному залі на 1-му поверсі одноповерхової пасажирської будівлі
вокзалу (інв. № 030131, літ. 1А ) загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна, 46, що перебуває на балансі виробничого підрозділу
«Слов’янського будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
регіональної філії «Донецька залізниці» «ПАТ «Українська залізниця»,
40150216, тел.: (097) 198-29-43, (050) 602-36-87
14 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 5 на 1-му поверсі
одноповерхового виробничого будинку поста електричної централізації (інв. № 030266, літ. Б ) загальною площею 1,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Гусарівка, вул. Привокзальна,
7а, що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Слов’янського
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії
«Донецька залізниці» ПАТ «Українська залізниця», 40150216, тел.:
(097)198-29-43, (050) 602-36-87
15 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 на 1-му поверсі
1-поверхової адміністративної будівлі поста ЕЦ Коломак (інв.
№ 012055, літ. «А») загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Привокзальна,
7а, перебуває на балансі виробничого підрозділу «Люботинське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії
«Південна залізниці» «ПАТ «Українська залізниця», код 40081216/558,
тел. (067) 858-98-90, (097) 552-11-31
16 Нежитлове приміщення на 4-му поверсі 4-поверхового
адміністративно-медичного корпусу НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (інв. № 10310001, пам’ятка архітектури)
загальною площею 62,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера,
6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел.: 707-73-80, 700-41-32

2 700/5

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження (індекс,
адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
телефон)

2 700/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
ФОП Мокров ФОП Сорокі- ФОП «Бонс» ФОП Мокров ФОП Сорокі- ФОП Сорокі- Переможець
О. П.
на І. М.
О. П.
на І. М.
на І. М.
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти
оренди, що відбулися 22.11.2016

1 800/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 17.11.2016
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 100,0 м2 за адресою: вул. Полтавська, 22,
м. Гадяч, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення навчально-виробничого корпусу площею 46,46 м2
за адресою: вул. Небесної Сотні, 80/13, м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної
аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення їдальні площею 102,8 м2 за адресою: вул.
Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Професійно-технічного училища № 6 м. Кременчук. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 165,5 м2 за адресою: просп. Вавилова, 5,
м. Полтава, що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 012,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
естакади (автодрому) площею 97,2 м2 за адресою: пров. Волошковий, 1а, смт Чутове, Чутівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДАІ УМВС України
в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в головному двоповерховому учбовому корпусі з
вбудованою їдальнею та кПП площею 20,21 м2 за адресою: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького льотного
коледжу Національного авіаційного університету. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 143,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.

1 800/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.11.2016
1. Вбудовано-нежитлові приміщення загальною площею 1 073,7 м2, а саме:
644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори, сходові клітки (90,7 м2 – 1-й поверх;
521,6 м2 – 2-й поверх та 32,5 м2 – 3-й поверх), 428,9 м2 – підвальні приміщення в
спортивному комплексі, прибудованому до адміністративно-навчального корпусу:
м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
2. Частина приміщення № 96 коридору на другому поверсі чотириповерхової
будівлі (літ. а4) учбового корпусу загальною площею 3,0 м2. м. Львів, вул. Вороного, 6. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 440 грн.
3. Будівля корівника (інв. № 11) загальною площею 755,5 м2 та будівля зерноскладу (інв. № 5) загальною площею 606,2 м2. Львівська обл., м. Мостиська,
вул. Шевченка, 152. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 800 грн.
4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «б-3». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 560 грн.
Згідно з Положенням 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, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів приватизації:
Державна власність:
1. Окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної підстанції літ. «I-1» площею 8,3 м2 з обладнанням. м. Львів, вул. Братів Міхновських,
32а. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ Захід». Термін виконання
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1720 грн.
Комунальна власність:
2. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею
51,5 м2 м. Червоноград, вул. Сокальська, 2. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ІГ
Захід». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 720 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху
гуртожитку № 5 – літера «А» позиція 3-5 (кладова) площею 4,0 м2, що перебуває
на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою:
вул. Львівська, 9, м. Тернопіль, визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху
гуртожитку № 1 – літера «З» позиція 1-12 (пральня) площею 3,0 м2 (у т. ч. площа
спільного користування – 1,0 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень гуртожитку № 4 – літера
«А» загальною площею 3,8 м2, а саме: першого поверху – позиція 4-16 (коридор)
площею 1,9 м2, третього поверху – позиція 14-16 (коридор) площею 1,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету,
за адресою: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 450 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: кімната на 5-му поверсі гуртожитку для встановлення
обладнання мобільного зв’язку площею 11,7 м2 та одне антено-місце (частина
покрівлі даху під встановлення вежі висотою 18 м та антенно-фідерних пристроїв
площею 43,0 м2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв,
Кременецький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: зерносклад № 9 площею 919,7 м2, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України за адресою: вул. Л. Українки, 1, с. Білобожниця,
Чортківський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – частина
приміщення будівлі складських приміщень і гаражів – гараж загальною площею
23,4 м2 (літера А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Тернопільській області за адресою: вул. Стефаника, 16, смт Козова, Тернопільська
обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 грн, строк
виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення гаража загальною площею 44,28 м2 (літера Б), що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою: вул. Шолом
Алейхема, 19, м. Збараж, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 грн, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина фасаду площею 18,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького,
14, м. Тернопіль визнано ТОКП «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина фасаду площею 54,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького,
14, м. Тернопіль визнано ТОКП «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
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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 22.11.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення площею 9,3 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі вокзалу ст. Рубіжне (інв. № 7610100000047) за адресою: Луганська
обл., м. Рубіжне, вул. Набережна, 1д. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на
таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
2. Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 площею 35,6 м2. (інв. № 10301008)
за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
3. Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі
їдальні площею 74,59 м2 (інв. № 10310006) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на
таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.11.2016
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані
нежитлові приміщення загальною площею 39,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження
дії договору оренди визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 270,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
замощення площею 9,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
(балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 250,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 31
(балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну») з метою передачі в оренду
визнано – СПД ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 150,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – ділянка
даху площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 15 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Великописарівському районі Сумської області) з метою передачі в оренду
визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 667,5 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Спаська, 32 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області) з метою передачі в оренду визнано –
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 280,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 32,34 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
просп. Миру, 85 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний ліцей») з метою продовження дії договору
оренди визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 350,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 122,8 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка,
вул. Садовий бульвар, 15 (балансоутримувач – Шосткинське управління Державної казначейської служби України Сумської області) з метою передачі в оренду
визнано – ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове приміщення площею 19,2 м2 за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв.
Ювілейний, 4 (балансоутримувач – Відділ Держгеокадастру в Ямпільському районі
Сумської області) з метою продовження дії договору оренди визнано – ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 340,00 грн.

ФОП Сорокі- ФОП ЖариФОП Сорокіна І. М.
на І. М.
хін Ю. В.

підсумки

основні засоби, у тому числі інші необоротні активи, нематеріальні активи, інші
необоротні активи, передані в оренду в складі ЦМК ОП санаторій «Червона калина», а також спірні об’єкти нерухомості, що розташовані на земельній ділянці, яка
перебувала в користуванні ДП санаторій «Червона калина», за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, які перебувають на балансі
орендного підприємства санаторію «Червона калина», для розрахунку орендної
плати – конкурс вважається таким, що не відбувся.
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 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 40,2 м2 на цокольному поверсі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТК
Арден». Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 29,0 м2 будівлі
майстерні на території стоянки № 2 (Д-1). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТК
Арден». Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 24,2 м2 будівлі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ФОП Мірошник І. В. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 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): 28.02.2017. 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 Фонду державного майна України 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 22.11.2016
Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі
навчального корпусу № 2 за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130, що перебуває
на балансі Херсонського національного технічного університету, Переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 620 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: будівля загальною площею 7,5 м2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру,
42, Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 840 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 18,0 м2 на другому поверсі
навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, Переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 1 630 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: частина холу площею 7,0 м2 четвертого поверху адмінбудівлі, що
обліковується на балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий
комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 46, Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розра-
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хунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 393,0 м2 (другий
поверх – 163,6 м2, третій поверх – 135,4 м2, четвертий поверх – 94,0 м2) будівлі блоку
службово-побутових приміщень, що обліковуються на балансі ХФ ДП «Адміністрація
морських портів України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, Переможець
конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина коридору площею 2,0 м2 на шостому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що перебуває на балансі
Херсонського державного університету, Переможець конкурсу – ПП «Фрістайл –
плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.10.2016. Вартість робіт – 1 600 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Об’єкт: частина коридору площею 2,0 м2 на четвертому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що перебуває
на балансі Херсонського державного університету, Переможець конкурсу – ПП
«Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 600 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Об’єкт: частина холу площею 2,0 м2 на п’ятому поверсі навчального корпусу
№ 5 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 47, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
1 700 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: частина холу площею 2,0 м2 на третьому поверсі навчального корпусу
№ 2 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, Переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
1 700 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: частина холу площею 4,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, що перебуває на балансі
Херсонського національного технічного університету, Переможець конкурсу – ПП
«Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 600 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею
35,0 м2 на першому поверсі будівлі ВПЗ № 39 за адресою: м. Херсон, просп. 200
років Херсону, 43, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», Переможець
конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21053, державний номер ВТ 7021 АМ, 1994 р. в.,
що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській області,
за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, Переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 1 700
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: автомобіль ГАЗ 3110, державний номер ВТ 6876 АМ, 2003 р. в., що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, Переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в
порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 1 700 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: автомобіль АЗЛК, 21412 державний номер ВТ 6864 АМ, 1995 р.в.,
що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській області,
за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, Переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 1 700
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
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 14.11.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1 Нерухоме майно

622,4

2 Нежитлове приміщення

33,0

3 Частина технічного майданчика
4 Нежитлове приміщення

410,0

5 Нежитлове приміщення

66,2

253,2

6 Нежитлове приміщення

52,7

7 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
8 Нежитлове приміщення –
об’єкт культурної спадщини
9 Нежитлове приміщення –
об’єкт культурної спадщини
10 Нежитлове приміщення

15,6

11
12
13
14
15
16
17

Термін ви- Вартість
СОД – пе- конання, виконанреможець календар- ня робіт,
них днів
грн
м. Київ, вул. Колектор- ФОП Плитій
3
4 100
на, 24/26
П. Г.
м. Київ,
ФОП Льодін
4
3 400
вул. Лук’янівська, 77 Ю. П.
м. Київ, вул. Горлів- ПП «Фірма
4
3 800
ська, 226/228
«Конкрет»
м. Київ, вул. Бульварно- ФОП Плитій
3
3 800
Кудрявська, 49/11
П. Г.
м. Київ, вул. С. Пет- ФОП Щас4
3 450
люри, 15
лива Н. З.
м. Київ, просп. Пере- ФОП Ряб2
3 450
моги, 14
ченко О. М.
м. Київ, вул. ЛаврФОП Щас4
3 350
ська, 9
лива Н. З.
Адреса об’єкта оцінки

27,8

м. Київ, вул. Буль
варно-Кудрявська, 21
м. Київ, вул. Буль
варно-Кудрявська, 21
194,8
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
Нежитлове приміщення
15,5
м. Київ, вул. Е. Потьє, 18
Нежитлове приміщення
32,8
м. Київ, просп. Перемоги, 50
Нежитлове приміщення
25,7
м. Київ, просп. Перемоги, 14
Частина даху та майданчик
7,0 м2
м. Київ, вул. Пиро2
(у т. ч. 4,0 м гова, 9
та 3,0 м2)
Частина даху та нежитло7,04 м2
м. Київ, вул. Освіти, 6а
вого приміщення
(у т. ч. 1,0 м2
та 6,04 м2)
Нежитлове приміщення
49,80
м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
Частина нерухомого майна
272,1
м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
70,7

ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Щаслива Н. З.
ФОП Плитій П. Г.
ФОП Плитій П. Г.
ФОП Рябченко О. М.
ФОП Рябченко О. М.
ПП «Фірма
«Конкрет»

4

3 350

4

3 500

3

3 550

3

3 320

2

3 390

2

3 400

4

3 500

ПП «Фірма
«Конкрет»

4

3 900

ФОП Плитій П. Г.
ФОП Плитій П. Г.

3

3 340

3

3 900

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 22.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
гараж загальною площею 41,0 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шевченка, 41 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення навчально-бібліотечного корпусу № 8 площею 140,0 м2
за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а визнано
ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення навчального корпусу № 7 площею 53,7 м2 за адресою:
43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки –
1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина асфальтованої площадки площею 2 028,0 м2 за адресою: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Комарова, 49 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина учбового корпусу № 5 (Модуль) площею 200,0 м2 за адресою: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП Малащицька О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина будівлі котлопункту площею 74,8 м2 за адресою: 45235, Волинська
обл., Ківерцівський р-н, с. Грем’яче, вул. Лісовий кордон визнано ФОП Малащицька
О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
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гараж загальною площею 87,1 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4 визнано ФОП Малащицька О. Г.; мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.11.2016
Для проведення незалежної оцінки вбудованого нежитлового приміщення
(поз. 33 за планом) площею 9,2 м2 першого поверху частини будівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна,
5, з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 1 650
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 24.11.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної групи А – нежилого
приміщення № 3 загальною площею 86,5 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, буд. 171, прим. 3, з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Бізнес – Експерт», на таких умовах: вартість послуг – 1 800 грн,
термін виконання – 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 25.11.2016
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, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 89,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби у
Голованівському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 680 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 56,0 м2 на першому та другому
поверхах адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області, вартість
робіт – 1 680 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту оренди – замощення загальною площею 400,0 м2
за адресою: м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, що перебуває на балансі Кіровоградської гідрогеолого-меліоративної партії, вартість робіт – 1 666,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту оренди – частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 4 за адресою:
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 200 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту приватизації – необоротні активи (у тому числі вартість права користування земельною ділянкою) державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве,
вартість робіт – 9 603 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 дні,
та по таких об’єктах оренди:
нежитлове приміщення загальною площею 27,8 м2 на першому поверсі будівлі
поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 14, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», вартість робіт – 1 548,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 24,79 м2 на першому
поверсі будівлі гуртожитку за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Леніна, 172, що перебувають на балансі державного навчального закладу
«Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка», вартість робіт – 1 622,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина приміщення фойє площею 18,36 м2 на другому поверсі навчального
корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету, вартість
робіт – 1 372,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 2
за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Пермська, 3, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість
робіт – 1 372,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 166,67 м2 в одноповерховій будівлі (адмінбудівля ЖЕК-31) за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Нова, 80а, що перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», вартість робіт –
1 648,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.11.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
вбудовані приміщення загальною площею 50,7 м2 одноповерхової адміністративної
будівлі літ. А (інв. № 10310002) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 24а, що обліковується на балансі Рубіжанського міського відділу ГУМВС
України у Луганській області, визнано ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість
послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 25.11.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
вбудоване приміщення площею 14,92 м2 на другому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв. № 103.1.0001) за адресою: Луганська обл., смт СтаничноЛуганськ, вул. Гагаріна, 73, що перебуває на балансі Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства, визнано ПП «Екорт» на таких умовах:
вартість послуг – 2 300 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 24.11.2016
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
їдальні площею 93,0 м2 за адресою: вул. Паркова, 2б, с. Шушвалівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ «Агро-Сула». Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень лабораторного корпусу загальною площею
210,2 м2 та частини нежитлових приміщень (гараж) площею 216,0 м2 за адресою:
вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Полтавської експедиції по геофізичним дослідженням у
свердловинах. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 231,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

гальною площею 24,37 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Боровенський О. С. Дата
оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 730 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі загальною площею 41,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Де-Юре».
Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1730 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Крижанівська Л. І. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу
№ 3 площею площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Нізолова А. Л. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних
днів, вартість послуг – 1 850 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на другому поверсі навчального корпусу № 1 площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Шаповал Б. В. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1 715 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі площею
8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Відродження, 16, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Банк
Січ». Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 730 грн.
7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адмінбудинку
(літ. А-2) площею 21,43 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Банк Січ».
Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1700 грн.
8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А-3) площею 9,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській обл. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 12, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Банк Січ». Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 730 грн.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною площею
93,57 м2 (кімн. № 13 – 80,4 м2 та площі спільного користування – 13,17 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «130.ЮА». Дата
оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 730 грн. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 730 грн.
10. Об’єкт державної власності групи А – будівля колишньої грибниці (літ. W)
колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2
(вул.14 Грудня, 8 м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 850 грн.
11. Об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення першого поверху в будівлі допоміжного корпусу № 2 (літ. М-2) колишнього ЗАТ «Черкаський
завод «Строммашина» у складі: приміщення колишньої майстерні для ремонту одягу площею 3,5 м2; приміщення колишньої пральні площею 32,3 м2 (вул. 14 Грудня,
8 м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 850 грн.
12. Об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення в будівлі центральної прохідної (літ. Ж-3) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина»
у складі: приміщення колишнього стоматкабінету загальною площею 35,9 м2, 1-й
поверх; приміщення колишнього музею площею 11,2 м2, 3-й поверх; приміщення
колишнього пункту прокату площею 12,0 м2, 3-й поверх (вул. 14 Грудня, 8 м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних
днів, вартість послуг – 1 850 грн.
13. Об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення колишнього медпункту загальною площею 48,4 м2 першого поверху адміністративнопобутового комплексу (літ. Б-3) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» (вул. 14 Грудня, 8, м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 850 грн.
14. Об’єкт державної власності групи Е – державна частка розміром 3,53 % у
статутному капіталі Колективного підприємства «Уманське міжгосподарське підприємство по виробництву комбікормів» (далі – КП «УМППВК») (код за ЄДРПОУ
00687824; 20322, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дмитрушки, вул. Слави, 1а).
Дата оцінки: 31.10.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Уманський центр оцінювачів». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 15 630 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 29.11.2015
1. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство державний шовкорадгосп
«Криворізький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 53003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник. Мета
проведення оцінки визначення ринкової вартості майна державного підприємства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 Вирощування
зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 12 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн.: 245 (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 84 844,64 грн станом на 30 квітня 2016 року. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 274,2181 га.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього 274,2181 га, у т. ч. 61,2181 га – паї. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с-ще Лісопитомник. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на право постійного користування земельною ділянкою на 213 га. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку – 52 793,77 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 30.11.2016.
Переможець – Українська універсальна біржа. Вартість робіт – 40 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 10.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху адміністративного будинку загальною площею 122,7 м2, що перебувають на балансі Лановецького
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, за адресою: вул. Д. Галицького, 67, смт. Підволочиськ, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл. визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою внесення змін до договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.11.2016
Для проведення незалежної оцінки переданого на відповідальне зберігання
майна, що перебуває під митним контролем, вилучені митницею живі тварини
(коні), що потребують особливих умов зберігання:
№ з/п
Найменування матеріальних цінностей
Кількість, шт
1
Спортивний кінь « Baloubetta», 2002 р. н., стать М, вага 480 кг
1
2
Спортивний кінь « Lomitas», 1996 р. н., стать S, вага 520 кг
1

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 21.11.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху п’ятиповерхової
будівлі (3,97 м2), підвальне приміщення чотириповерхової будівлі (20,40 м2) за-

Місцезнаходження зберігача та об’єкта оцінки: ТОВ «Конкорд», 08626, Київська
обл., Васильківський р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114. Об’єкти оцінки відсутні (2
коня) – нестача. Місцезнаходження подібного коня «Спортивний кінь «Сеntoreno»,
2002 р. н., стать G, вага 500 кг, за адресою: 08626, Київська обл., Васильківський
р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114 з метою визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг –
7 000 грн, термін виконання – 20 днів.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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