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продаж об’єктів групи д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ЛЬВІВСЬКА область

2-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою площею 0,0266
га за адресою: Львівська обл., м. Буськ, вул. Поповича, 4в. Кадастровий номер
земельної ділянки 4620610100:13:022:0209. Категорія земель: землі житлової та
громадської забудови. Приватизовано фізичною особою. Ціна продажу об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
58 440,00 грн, у т. ч. ПДВ – 9 740,00 грн. Ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 12 840,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 140,00 грн. Ціна продажу
земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 45 600,00 грн, у т. ч. ПДВ – 7 600,00 грн.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
КІРОВОГРАДСЬКА область

Будівля пташника загальною площею 263,7 м2 (разом із земельною ділянкою)
за адресою: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка,
вул. Цукровий завод, № 21, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна
компанія «ІВВІ`С Україна» (код за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач). Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,2874 га; кадастровий
номер 3521782700:02:002:0855. Цільове призначення: під господарськими будівлями і дворами. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Приватизовано фізичною особою
за 173 976,00 грн, у т. ч. ПДВ – 28 996,00 грн (ціна продажу будівлі – 75 372,00
грн, у т. ч. ПДВ – 12 562,00 грн, ціна продажу земельної ділянки – 98 604,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 16 434,00 грн).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.02.2017 № 238)

СУМСЬКА область

Нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2
за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д, що перебуває на
балансі ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948» (код за ЄДРПОУ
03118558).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 16.02.2017 № 246)

КИЇВСЬКА область
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Будівля побуткомбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2 за адресою:
08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, що перебуває на балансі ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
КІРОВОГРАДСЬКА область

(044) 254-29-76

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельною ділянкою:
1. Будівля забійного цеху за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі ЗАТ «Голованівський хліб».
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю з ракушняка загальною площею приміщень 93,0 м2. Рік побудови – 1960. Не використовується.
2. Будівля свинарника для поголів’я за адресою: 26500, Кіровоградська область, смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі
ЗАТ «Голованівський хліб».
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю з ракушняка загальною площею приміщень 163,0 м2. Рік побудови – 1970. Не використовується.
Об’єкти розташовані на земельній ділянці площею 0,08 га, яка передана у постійне користування акціонерному товариству «Голованівський хліб».
Додаткову інформацію про об’єкти можна отримати в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: кімн. 706, вул. Глинки, 2, м. Кіровоград,
25009. Телефон для довідок (0522) 33-25-79.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єкта: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1 (код за ЄДРПОУ
05814256).
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 129 500,00 грн, ПДВ – 25 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 400,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 15 540,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єкта: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1 (код за ЄДРПОУ
05814256).
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 121 800,00 грн, ПДВ – 24 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 146160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
14 616,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 20 березня 2017 року до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 24 березня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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.
Прийняття та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

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

Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою) у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н)
839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна
підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е);
гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ.з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне
(літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ.Л1); ґанок, кр;
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №;
ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1 000 В; котел КЧ-1.
Адреса об’єкта: 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2.
Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація; 25014,
м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 25; код за ЄДРПОУ 04055067.
Відомості про об’єкт: об’єкт перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер
3522582800:02:000:2872. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 295 361,00 грн,
у т. ч. комплексу будівель споруд та обладнання – 387 861,00 грн, земельної ділянки – 2 907 500,00 грн, ПДВ – 659 072,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 954 433,20 грн, у т. ч. комплексу будівель споруд та обладнання – 465 433,20 грн, земельної ділянки –
3 489 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
395 443,32 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 20 березня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 24 березня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської
області.
Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня
частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні
заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком
на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
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Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн, ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
201 156,00 грн.
Умови продажу об’єкта: 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; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
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.

зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17
квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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).

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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 13.03.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 17 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного
товариства «Іста-Центр» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного
акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 шт., що становить
21,552 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Самарський р-н,
вул. Курсантрська, буд. 30, тел./факс (056) 790-75-26.
Код за ЄДРПОУ 23073489.
Розмір статутного капіталу: 128 171 000,00 (сто двадцять вісім мільйонів сто
сімдесят одна тисяча) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів.
Номінальна вартість пакета акцій: 27 623 900,00 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 42 953 000,00 (сорок два мільйони
дев’ятсот п’ятдесят три тисячі) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
4,5726 га.
Місце розташування земельної ділянки: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Самарський р-н, вул. Курсантрська, буд. 30.
Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 57 618 674,15 (п’ятдесят сім
мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 15 коп.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
2,221 т (вуглецю діоксид 260,925 т).
Утворення та передача відходів: 285,355 т.
Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд: задовільний.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 4 464,90 грн (декларація з екологічного податку).
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
389 978
366 765
364 926
Рентабельність, %
- 6 626,7
- 1 804,8
- 337,5
Вартість власного капіталу, тис. грн
192 263
143 021
132 202
Чистий прибуток, тис. грн
- 89 659
- 49 225
- 7 620
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
135 299
272 741
225 776
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
152
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
247 618
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
295 848
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72 578
Кредиторська заборгованість, тис. грн
36 082
Умови аукціону.
Аукціон з повторного продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 шт.,
що становить 21,552 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде
проведено у Фонді державного майна України 28 березня 2017 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 березня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення

здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять)
грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», одержувач – Фонд
державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», що становить відповідно 4 295 300,00 (чотири мільйони двісті дев’яносто п’ять тисяч триста) гривень,
які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, призначення платежу:
внесок грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», одержувач – Фонд
державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто з
учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» за оголошеною початковою
ціною виконавець припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет
акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» за
запропонованою ціною (вищою за початкову) виконавець оголошує наступну ціну
згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Іста-Центр».
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану виконавцем наступну ціну за пакет акцій у статутному капіталі товариства виконавець оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява
на участь в аукціоні якого була зареєстрована замовником раніше.
Виконавець оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу, ніж оголошена виконавцем,
ціну шляхом підняття номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Виконавець оголошує наступну ціну за пакет акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі, якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» подано заяву від одного
покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий безпосередньо
такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Іста-Центр» можна у
робочі дні за його місцезнаходженням: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Самарський р-н, вул. Курсантська, буд. 30.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

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

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

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості
35 096 007 шт., що становить 57,389 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівський завод
«Автонавантажувач». Місцезнаходження об’єкта оцінки: юридична адреса: вул.
Залізнична, буд. 7, м. Львів, 79039; фактичне місцезнаходження майнових активів товариства: вул. Шевченка, буд. 321, м. Львів, 79039; тел. (067) 340-61-55;
e-mail:hor81@meta.ua. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу
пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 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) ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»:
64.20 – діяльність холдингових компаній. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Львівський завод
«Автонавантажувач», од.: основні засоби – 134; нематеріальні активи – 1; об’єкти
незавершених капітальних інвестицій – 1; довгострокові фінансові інвестиції – 3.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», тис. грн: 15 288,650. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» станом на 31.12.2016, тис. грн: основних засобів – 1 020,3; незавершених капітальних
інвестицій – 105,0; довгострокових фінансових інвестицій – 12 052,0. Кількість
земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 12 417,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 321. Цільове призначення
земельної ділянки: обслуговування виробничих споруд.
Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (акт на
право постійного користування землею від 28.12.2001). Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки, тис. грн: 5 569,3. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: 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 (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 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» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій 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: адміністративна будівля (літ. А) з вхідним майданчиком (літ. а) загальною площею 64,9 м2; ветбаклабораторія з прибудовою (літ.
б) загальною площею 135,4 м2; підсобне приміщення (літ. В) з входом у підвал
(літ. в) та підвалом (літ. В/під) загальною площею 50,5 м2. Балансоутримувач:
Крижопільська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Руданського (колишня Маяковського), 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
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 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій відкритого акціонерного
товариства (ВАТ) «Оснастка» у кількості 147 426 647 шт. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Оснастка». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Луцька, буд. 25, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400; тел. (03244) 3-03-87.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 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) ВАТ «Оснастка»: 68.20 – надання в оренду і експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна; 68.30 – виробництво машин і устаткування для
сільського та лісового господарства. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ВАТ «Оснастка», од.: будівлі і
споруди – 29; об’єкти незавершеного будівництва – 3; машини і обладнання – 573;
транспортні засоби – 9; інструменти, прилади, інвентар – 124; інші основні засоби – 72. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ВАТ «Оснастка», тис. грн:
73 705,27. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій ВАТ «Оснастка» станом на 31.12.2016, тис. грн: нематеріальних активів – 1 839,00; основних засобів – 4 418,00; об’єктів незавершених капітальних
інвестицій – 38 787,00; довгострокових фінансових інвестицій – 101,611. Кількість земельних ділянок: 2. Розмір земельних ділянок, усього: 10,9737 га. Місце

розташування земельних ділянок: вул. Луцька, 25, м. Нововолинськ, Волинська
обл.; Урочище Гушово, с. Світязь, Шацький р-н., Волинська обл. Цільове призначення земельних ділянок: для виробничих цілей та сільськогосподарського
використання; для розміщення учнівського табору. Правовий режим земельних
ділянок: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: 20 730,35 тис. грн – 9,9837 га (станом на 10.02.2015); 483,615
тис. грн – 0,99 га (станом на 08.02.2016). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: 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 (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 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» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 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 2 березня 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) 9 березня 2017 р. о 14.00.

вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Колодій М. І. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 3 будівлі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 23.11.2016: адміністративна будівля (літ. А) з вхідним
майданчиком (літ. а) відновна – 29 519,00 грн; залишкова – 0 грн; ветбаклабораторія з
прибудовою (літ. б) відновна – 47 693,00 грн; залишкова – 0 грн; підсобне приміщення
(літ. В) з входом у підвал (літ. в) та підвалом (літ. В/під) відновна – 4 030,00 грн; залишкова – 0 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№5 площею 3,0 м2 в одноповерховій будівлі виробничо-господарського призначення (літ. Д); частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею
3,0 м2 в одноповерховій будівлі виробничо-господарського призначення
(літ. З). Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач – Вінницька митниця Міндоходів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька
обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, Соборна площа, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Каглінський О. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на
об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 100 000,00 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 2 березня 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) 9 березня 2017 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

№ 14 (1034)

3
2 частини приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 28.11.2013: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 5 відновна – 6 479,50 грн; залишкова – 1 772,50 грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 відновна – 6 479,50 грн; залишкова – 1 772,50
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 6, № 8 – № 23,
№ 26 – № 38 та част. № 24 (1,0 м2 )) загальною площею 301,6 м2 на 1-му поверсі
у 2-поверховій прибудові до 9-поверхового гуртожитку (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мозюра О. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 30
приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 76 745,82 грн; залишкова –
22 158,15 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 118 площею 9,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 1 (літ. В). Балансоутримувач: Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Душко Р. А. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 2 656,00 грн; залишкова –
1 195,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються 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.
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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ – ІІІ
кварталах 2016 року», повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис.
грн; окремо розташованої будівлі – 2,7 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок
67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій 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: нежитлові вбудовані приміщення (№ 10 – № 16

(244,9 м2) та част. № 17 (2,7 м2)) загальною площею 247,6 м2 на цокольному
поверсі будівлі гуртожитку (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький технічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, просп. Юності, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Деренівська І. С. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 7 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 88 567,00 грн; залишкова –
15 648,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(сходової клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку
№ 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Довженка (колишня Ленінградська), 31. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 5 077,60 грн; залишкова – 375,72
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(коридору) площею 4,0 м2 на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 3 (літ.
А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 2 619,56 грн; залишкова –
134,08 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(сходової клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку
№ 4а (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП
«Радіонет». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 3 813,20 грн;
залишкова – 667,68 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
(сходової клітки) площею 4,0 м2 на 9-му поверсі 9-поверхового гуртожитку
№ 4б (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Радіонет». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 3 763,52 грн; залишкова –
687,20 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
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 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 7 площею
51,4 м2 в одноповерховій прибудові 9-поверхового гуртожитку № 6. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вольтаж Груп». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.01.2017: відновна – 68 882,70 грн; залишкова – 16 406,34
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 15 площею 3,0 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовою
(літ. А, а). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський р-н,
м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 55а (територіальний сервісний центр № 0544
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (на правах відділу м.
Тульчин). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Публічне
акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 4 781,42 грн; залишкова –
1 378,64 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
холу № 10 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (та прибудови) (літ. А, а, а1). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у
Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Великий Митник 57 км+1000 (№ 2 територіальний сервісний центр № 0545
регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (на правах відділу м.
Хмільник). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Публічне
акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 1 365,06 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 1 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку
(літ. А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67 (територіальний сервісний центр № 0542 регіонального
сервісного центру МВС у Вінницькій області (на правах відділу м. Гайсин). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 127,88 грн; залишкова – 32,40 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля (№ 2-39 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі
з прибудовами (літ. А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Ботанічна,
24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2017: відновна – 378,40 грн; залишкова – 111,03
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 7 площею 4,0 адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Управління МВС
України у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21050, м. Вінниця,
вул. Театральна, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.12.2016: відновна – 2 090,00 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються 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.
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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ – ІІІ
кварталах 2016 року», повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис.
грн; окремо розташованої будівлі – 2,7 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: Державне підприємство «Криворізьке
«Райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки
Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл.,
53003. 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:
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): основні засоби: Група 03 Будівлі споруди, передавальні пристрої – 5 од.; Група 04 Машини та обладнання –
20 од.; Група 05 Транспортні засоби – 6 од.; Група 06 Інструменти, прилади,
інвентар – 1 од.; Група 09 Інші основні засоби – 14 од.; Група 11 Малоцінні необоротні матеріальні активи – 118 од.; усього – 164 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: 160,6 (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): Група 03 Будівлі, споруди, передавальні
пристрої 1,6 тис. грн станом на 31.03.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього:
1,9 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської
сільської ради Дніпропетровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю – ні. Дата оцінки – 31.03.2017. Замовник – платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: Державне сільськогосподарське підприємство
«Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Голубівка вул. Центральна, 141, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. 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: 77.39 Надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів н.в.і.г. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,00 тис. грн; б) основні засоби –
15 841,00 тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 12 939,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): а) незавершені
капітальні інвестиції – 129,0; б) основних засобів – 7403,1 станом на 01.04.2016.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 141,95 га, у т. ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с. Голубівка Новомосковського р-ну
Дніпропетровської обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських культур. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
державний акт на право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник – платник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об'єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ.
А/-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а/-1, ґанком літ.
а, навісами – літ. А/, Б, воротами № 1, № 2. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–
Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
 4. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами
літ. а, входом в підвал літ. а/, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1,
2, 8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостіння літ. І загальною
площею 153,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 28.02.2017.
Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Для об’єктів оцінки, що містять земельну ділянку, конкурсна документація має
відповідати вимогам розділу ІV 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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 1 березня 2017 р.
Конкурс відбудеться 07.03.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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

 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 4,27 м2
нежитлового приміщення магазину № 4 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Дубовий гай, вул. Т. Г. Шевченка,
6. Балансоутримувач: ДП «Овруцьке лісове господарство» (Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Дубовий гай). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення (буфет та кухня) площею
37,3 м2 у будівлі гуртожитку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. І. Франка, 6. Балансоутримувач: Житомирський національний
агроекологічний університет (м. Житомир, бульвар Старий, 7). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Бахмацька Л. П.
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 залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля насосної площею 21,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка,
1а. Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Агропромислова
фірма «Леанка» (тел. (0312) 72-15-52). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ СТОВ «Континент». Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 31.12.2016: 2 047,92 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: чотириповерхова будівля навчального закладу літ. А загальною площею 2 516,4 м2, споруди № 1, вимощення літ. І, які
розташовані на території площею 18 532 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Яна Амоса Коменського, 64. Найменування балансоутримувача: Державний навчальний заклад «Мукачівський центр професійнотехнічної освіти» (тел. (03131) 2-14-54). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: Благодійна організація «Благодійний фонд «Доторкнись Життя». Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 323,33 грн/м2 станом на 13.04.2016. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки вартості майна

 1. Необоротні активи, що підлягають внесенню до статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється регіональним відділенням
та орендарем – ТОВ «Рибгосп Бурштинський» на базі єдиного майнового
комплексу державного підприємства Рибне господарство «Галицький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Рибгосп Бурштинський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 77111, Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Л.
Українки, 12. Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки необоротних
активів, що підлягають внесенню до статутного капіталу акціонерного товариства.
Види економічної діяльності суб’єкта господарювання, необоротні активи якого
оцінюються: прісноводне рибництво. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: нематеріальні активи – 6 од.;
незавершені капітальні інвестиції – 2 од.; основні засоби – 236 од. (у т. ч. будівлі,
споруди, транспортні засоби, катера та ін.). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на 10.02.2017: нематеріальні активи – 5 259 грн; незавершені капітальні інвестиції –
25 429 грн; основні засоби – 2 676 127 грн. Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Частина приміщення горища загальною площею 40,0 м2 у навчальному корпусі № 1, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для: 1) 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), – 2 080,00 грн; 2) необоротних активів – 23 700,00 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів нерухомості не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
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№
Дата Вид варНазва об’єктів
Платник Замовник
з/п
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлові приміщення № 65, 66, 69, 70 площею
ТОВ
РВ ФДМУ
64,3 м2 на 1-му поверсі будівлі перонних бригад
«Ватмір-1» по Київській
області
аеропорту та нежитлові приміщення № 1-14 площею
225,5 м2 в павільйоні П-30 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
2 Нежитлові приміщення загальною площею 72,9 м2
ТОВ «Техно- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павком»
по Київській
ліченка, 65а, що перебувають на балансі Головного
області
управління статистики у Київській області
3 Частина нежитлового приміщення № 23 площею
ПАТ «Укрте- РВ ФДМУ
1,5 м2 у підвалі будівлі аеровокзалу «Б» (інв. № 6909)
леком»
по Київській
області
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
4 Частина приміщення № 2.4.43 площею 0,3 м2 на 2-му
ДП «Зал
РВ ФДМУ
поверсі; частина приміщення № 3.2.60 площею 0,3 м2
офіційних по Київській
делегацій» області
на 3-му поверсі; частина приміщення № 4.2.65 площею
0,5 м2 на 4-му поверсі; частина даху площею 0,5 м2 пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
5 Нежитлове приміщення № 96 площею 10,7 м2 на 2-му
ТОВ «АС
РВ ФДМУ
поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв.
Альянс»
по Київській
47565) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
області
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП МА «Бориспіль»
6 Нежитлове приміщення № 231 площею 12,3 м2
Представ- РВ ФДМУ
на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б»
ництво
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнав Україні
області
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балан«С.І.Т.А.»
сі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина нежитлового приміщення площею 218,5 м2 в
Міжнародна РВ ФДМУ
будівлі Головного корпусу за адресою: Київська обл.,
асоціація по Київській
м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що переекологічної області
буває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна
медицини
частина № 5 МОЗ України»
8 Нежитлове приміщення площею 10,0 м2 що за адреТОВ «ВДВ» РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1,
по Київській
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції
області
УДППЗ «Укрпошта»
9 Частини нежитлових приміщень загальною площею
ФОП
РВ ФДМУ
6,0 м2, а саме: частина кімнати № 279 площею 2,0 м2
Мартинов по Київській
Сергій Ві- області
на 3-му поверсі технічної будівлі РСП «Київцентраеталійович
ро»; частина кімнати № 138 площею 2,0 м2 першого
поверху будівлі Навчального комплексу Центру підвищення кваліфікації «Украеротренінгу» та частина
першого поверху вестибуля МСЧ РСП «Київцентраеро»
Украероруху площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі
РСП «Київцентраеро» Украероруху
10 Частина нежитлового приміщення площею 9,3 м2 та
ФОП Пав- РВ ФДМУ
частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на
люченко
по Київській
Ігор Вален- області
1-му поверсі ЦОП за адресою: Київська обл., м. Бротинович
вари, вул. Київська, 286, що перебуває на балансі
Броварська об’єднана державна податкова інспекція
ГУ ДФС України у Київській області
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 09.03.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.
28.02.17

 1. Приміщення загальною площею 23,0 м2 адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт Вигода, вул. Д. Галицького, 73. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Даниляк Л. Ю.
 2. Нежитлова будівля загальною площею 74,5 м2; бесідка – 11,3 м2; сторожка – 2,1 м2; сарай – 6,5 м2; вбиральня; криниця – 6 пог. м, що обліковуються
на балансі державного підприємства «Коломийське лісове господарство», за адресою:
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Черемхів, вул. Зелена, 17. Запланована
дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Вишиванюк М. М.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна, – 2,08 тис. грн, комплекс будівель та споруд – 11,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; очікувана максимальна
ціна надання послуг з оцінки становить – 2,7 тис. грн (за один об’єкт оцінки); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є: окремі будівлі, (виробнича, виробничоскладська, або складська нерухомість); подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2
є: окремі будівлі, нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують
два та більше способів використання).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 311)
площею 18,3 м2 на третьому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу
(інв. № 10320001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєверодонецьке вище професійне
училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Платник: Первомайська міська виконавча дирекція Луганського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі (інв.
№ 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп.
Перемоги, 84. Балансоутримувач: Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2017. Платник: ФОП Циганкова Т. В.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до

проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху головного корпусу університету загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Тримоб».
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудоване нежитлове приміщення № 57 загальною площею 22,6 м2 на першому поверсі
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська,
7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Арніка ЛТД».
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудоване нежитлове приміщення № 43 загальною площею 51,4 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Арніка ЛТД».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 270,1 м2, а саме: вбудовані нежитлові приміщення № 11, 13 – 20,
20а, 39 – 43, 76 площею 199,2 м2 на цокольному поверсі двоповерхової
будівлі автовокзалу та нежитлові вбудовані приміщення № 209 – 212, 213а
площею 70,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Краковець,
вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та
перебуває в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Автопорт-Краковець».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,5 м2 на третьому поверсі гуртожитку (реєстровий
№ 01275963.1.АААДД901). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 105. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж
будівництва, архітектури та дизайну». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вмивальні загальною площею 2,5 м 2 на першому поверсі гуртожитку
(02071010.5.ЦЛЯЮСЕ350). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кульчицької, 10. Балансоутримувач: ВСП Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кульчицької,
10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2
на першому поверсі в будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під
Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Костів Оксана Миколаївна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі (літ.
«Н», інв. № 076026) загальною площею 39,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1, Нафторайон. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролон-
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гації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн (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)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 27.01.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Екомарін» (код за ЄДРПОУ 31518944), тел.:
715-55-01, (067) 519-03-53 Ігор Станиславович директор.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина пральної кімнати на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського,
63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (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) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 27.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха
Олександр Миколайович (інд. код 2893411351), тел. (067) 482-82-61.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
площею 55,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Набережна, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (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) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 21560045), тел.: 731-50-21, 726-66-79,
726- 96-88, (048) 493-39-93, Ганна Вікторівна 3-53-06, 2-40-97, (067) 400-31-82,
cpz6.belgorod@gmail.com, 786-92-70 або (098) 943-50-43 Марина.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому
поверсі будівлі гуртожитку № 8 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 9/11. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Ганов Артем Петрович (код за ЄДРПОУ 3055722853),
тел. (068) 252-74-55, 704-98-13, artem.ganov@gmail.com.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі на 5-му поверсі будівлі гуртожитку № 6 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Радісна, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу:
048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), тел. (067) 343-79-74 Сергій,
734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій, yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua,
бухгалтер (067) 675-77-36, Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина площі на 5-му поверсі гуртожитку № 7,
інв. № 10312001, площею 3,0 м2 та гуртожитку № 8, інв. № 1030021473,
площею 1,0 м2, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), тел. (067) 343-79-74 Сергій,
734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій, yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua,
бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина площі на технічному поверсі будівлі
гуртожитку № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), тел. (067) 343-79-74 Сергій,
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734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій, yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua,
бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі СК «Юність» площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна
20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника
конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Єрьоменко Тетяна
Валеріївна (код за ЄДРПОУ 2902907306), моб. (050) 395-18-47.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі управління порту площею 20,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морський торгівельний порт Усть-Дунайськ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу: 048-731-50-28; телефакс замовника конкурсу: 048-731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне
підприємство «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (код
за ЄДРПОУ 30058275), (067) 656-85-13, Володимир Іванович або (044) 321-32-20;
начальник юридичного відділу Ганна Володимирівна через загальний (044) 32132-63, e-mail: yevtushenko@shipregister.ua, (048) 777-53-40 Інна.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху у
триповерховій адміністративній будівлі площею 86,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ,
вул. 50-річчя Жовтня, 72. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (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) станом
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок):
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 13.01.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Боханцев Петро Іванович
(код за ЄДРПОУ 1724015611), тел. (099) 639-68-26.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (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) станом на:
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Криницька Олександра Назарівна (код за ЄДРПОУ 1409815187),
тел.: (048) 795-24-40, (067) 283-69-04.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
площею 9,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Балта, вул. Кірова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (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) станом на:
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Селянське (фермерське) господарство «Месенат» (код за ЄДРПОУ
22495574), тел.: (096) 938-22-08, (094) 960-24-79.
 13. Назва об’єкта оцінки: відкритий облаштований майданчик
(інв. № 948) на території ВПК-2 площею 38,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(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) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 02.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Сучасна сертифікація та інспекція «ССІ» (код за ЄДРПОУ 1912719848),
тел.: (050) 348-81-44 Іван, Ганна (095) 303-59-60 або (050) 477-87-11.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му рівні будівлі
пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу загальною площею
35,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська
організація «Асоціація морських капітанів Одеси», тел. 703-98-59, (067) 502-71-76,
Ірина – технічний секретар (067) 708-50-71, 787-25-21, Вікторія бухгалтер, (067)
965-03-09, (050) 492-22-12 Володимир Васильович.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету на першому
поверсі навчального корпусу загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoа_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (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) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Тішинська-Оксамитна Неля Василівна, тел. (063) 818-45-81.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 23.02.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 01.03.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»:
за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн;
комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: частина гаража площею 17,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Незалежності, 104, смт Машівка, Полтавська обл. Балансоутримувач:
Карлівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Машівського району.
 2. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі гаража
площею 46,6 м2 (розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря
О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДП
«Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Катарес».
 3. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 43,2 м2
(розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська, 2,
м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Октан».
 4. Назва об'єкта: нежитлове приміщення в вестибулі 1-го поверху їдальні Спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава» загальною площею
2,0 м2 (розміщення стенду рекламної продукції та здійснення екскурсійної діяльності). Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Кисличенко О. Ф.
 5. Назва об'єкта: нежитлове приміщення в будинку господарського призначення № 1 загальною площею 51,8 м2 (виконання зварювальних робіт та складські приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДП «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Самусенко Ф. В.
 6. Назва об'єкта: нежитлове приміщення у холі адміністративного
корпусу площею 4,0 м2 (розміщення ксероксу). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Харитонов В. А.
 7. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення, розташованого на
першому поверсі адміністративної будівлі, загальною площею 14,4 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Старокиївська,
12, смт Решетилівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Антарес-2000».
 8. Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 81,0 м2
(розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Лук’яненко С. М.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 080,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
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Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 10.03.2017 включно.
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, конкурси відбудуться у РВ ФДМУ
по Полтавській області 16.03.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 1 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 2 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.uа. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 3 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 4 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення першого поверху
площею 47,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНВП «Рівнегеокадастр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «Рівне-Інжинирінг». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 10 березня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 03.03.2017 (включно) до 16.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
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СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля суду площею 378,5 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України
в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюється: 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля. Розмір статутного
капіталу господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: 0,00 грн.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою, кадастровий
№ 5924755500:05:004:0150) (балансоутримувач відсутній). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги. Мета
проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання (разом із земельною ділянкою). Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється: відсутній. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: відсутні. Розмір статутного
капіталу господарського товариства, тис. грн: відсутній. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на: відсутня. Кількість земельних
ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1224 га. Місце розташування земельної
ділянки: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Правовий режим земельної
ділянки – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – дані
відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 24квартирний житловий будинок (балансоутримувач – ВАТ «Роменське АТП – 15948»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної,
57б. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюється: КВЕД 60.21.1, КВЕД 50.20.0, КВЕД
51.90.0, КВЕД 60.24.0, КВЕД 70.20.0 (товариство в стадії ліквідації). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Розмір статутного капіталу господарського
товариства, тис. грн: відсутній. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.10.2016: 0,00 грн. Кількість земельних ділянок: 0.
Розмір земельної ділянки, усього: не потребує. Місце розташування земельної ділянки:
не потребує. Цільове призначення земельної ділянки: не потребує. Правовий режим
земельної ділянки: не потребує. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: не
потребує. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для
складання сировини (балансоутримувач відсутній). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та
платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюється: відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: відсутні. Розмір статутного капіталу господарського товариства, тис. грн: відсутні. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на: дані відсутні. Кількість земельних ділянок: 0. Розмір земельної ділянки, усього: не потребує. Місце розташування земельної ділянки:
не потребує. Цільове призначення земельної ділянки: не потребує. Правовий режим
земельної ділянки: не потребує. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
не потребує. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 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.
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 для: об’єкта
№ 1 – 2 080,00 грн; об’єкта № 2 – 6 400,00 грн; об’єкта № 3 – 6 400,00 грн; об’єкта
№ 4 – 6 400,00 грн
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 15 березня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 9 березня 2017 року
(включно).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху площею
1,5 м2 нежитлового будинку, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Шевченка, 67а, м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 2 879,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ – ХVІ ст., охоронний номер
666 Н, загальною площею 113,2 м2, що перебувають на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Замкова, 59, м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з
питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Герасимович Віктор Олексійович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 337 982,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення 1-1 площею 26,6 м2 нежилого приміщення (гаражі), що перебуває на балансі Державного професійнотехнічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 94/1, м. Заліщики, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Світанок».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: – 22 834,81 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення 1-1 площею
30,0 м2 нежилого приміщення (котельня), що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 45/1, смт Товсте, Заліщицький
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38,
відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Світанок».

Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: – 14 624,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх
особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного
досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – приміщення, частини будівель
для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв; об’єктами
подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами подібними до об’єктів оцінки 3,
4 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості; 3) конкурсну пропозицію претендента, 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, який не повинен перевищувати 5 календарних днів. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 080,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за Дата оцінки
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлова будівля магазину загальною площею
18.01.17
78,3 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський
р-н, с. Володарівка, вул. Володарівська 18, майно, яке
не увійшло до статутного фонду ВАТ «Таверівське»,
00387163, тел.: 2-22-28, 55-2-40
2 Частина коридору (кімн. № 29) на 1-му поверсі
На дату
4-поверхової будівлі головного учбового корпусу з актовою укладення
залою загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на
вул. Чкалова, 17, на балансі Національного аерокосмічного проведення
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний незалежної
оцінки
інститут», 02066769, тел.: (057) 315-10-56, 315-11-31
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14, 1-15, 1-16,
На дату
1-18, 1-24, 1-25 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі укладення
2
майстерні загальною площею 220,6 м за адресою:
договору на
проведення
Харківська обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева,
незалежної
4а, на балансі Первомайського професійного ліцею,
оцінки
02547872, тел. (057) 483-22-48
4 Частина нежитлового приміщення площею 9,45 м2
19.01.17
на технічному поверсі та ділянка покрівлі площею
8,0 м2 16-поверхової будівлі гуртожитку № 1 (інв.
№ 10320001) загальною площею 17,45 м2 за адресою:
м. Харків, Салтівське шосе, 268, на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти, 01896872,
тел.: 711-35-56, 711-80-25
5 Нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, част. 5 (сход.
На дату
кліт.), 6, 7, 8 на 4-му поверсі адміністративної будівлі, укладення
яка передана у складі договору оренди № 437-ЦМК,
договору на
загальною площею 284,95 м2 за адресою: м. Харків,
проведення
просп. Науки (Леніна), 50, на балансі ТОВ «Котлотурбо- незалежної
оцінки
пром», 25464226, тел.: (050) 343-00-71, 714-06-43
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 15 на першому 01.02.17
поверсі 2-поверхового навчального корпусу загальною
площею 28,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Локомотивна, 3, що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Харківський коледж транспортних
технологій», 1116443, тел.: 733-21-44, 724-41-06
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 50, 51, 52, 53, 54, На дату
55, 56, 57 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної укладення
будівлі загальною площею 145,7 м2 за адресою: Харків- договору на
ська обл., м. Куп’янськ, вул. Сватівська (Дзержинського), проведення
2а, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ незалежної
«Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-46-43, 712-15-61 оцінки
8 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
На дату
одноповерхової будівлі складу технічного майна
укладення
загальною площею 200,0 м2 за адресою: м. Харків,
договору на
проведення
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ
Харківська контора матеріально-технічного забезпечен- незалежної
оцінки
ня, 08162096, тел. (057) 370-38-63
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14, 1-15, 1-17,
На дату
1-18, ХІІ, ХІІІ ХІV на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі уч- укладення
бового корпусу У-5, інв. № 1031000169, літ. Ж-4, загаль- договору на
ною площею 175,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пуш- проведення
кінська, 79, що перебувають на балансі Національного незалежної
технічного університету «Харківській політехнічний інсти- оцінки
тут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
10 Нежитлові приміщення у підвалі – кімн. № 0-1, 0-2,
На дату
0-18, 0-19, 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 (S=420,0 м2), на 1-му укладення
поверсі кімн. № 1-34, 1-35, 1-36 (S=219,0 м2), на 3-му договору на
поверсі кімн. № 3-18, 3-19, 3-20 (S=101,0 м2), на 6-му проведення
поверсі кімн. № 6-13, 6-14 (S=103,0 м2), на 11-му по- незалежної
версі – кімн. № 11-16 (S=105,2 м2) та на 12-му повер- оцінки
сі – кімн. № 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7,
12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15
(S=403,9 м2) 12-поверхової будівлі Центру науковотехнічної та економічної інформації загальною площею
1 352,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 4
11 Нежитлове приміщення – частина зали № 11-15 на цо- На дату
кольному поверсі 3-поверхової частини різноповерхової укладення
(3-6) будівлі з 3-поверховою надбудовою у центральній
договору на
частині та двома 4-поверховими прибудовами Науково- проведення
дослідного інституту гігієни праці та професійних захво- незалежної
рювань ХНМУ, пам’ятка архітектури, загальною площею оцінки
53,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, на балансі
Харківського національного медичного університету,
01896866, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 11 на 1-му
На дату
поверсі одноповерхової будівлі учбового корпусу № 5 укладення
загальною площею 93,5 м2 за адресою: м. Харків,
договору на
вул. Університетська, 16, що перебувають на балансі проведення
Української інженерно-педагогічної академії, 02071228, незалежної
оцінки
тел. (057) 733-79-83
13 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку
На дату
загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків,
укладення
пров. Руставелі, 11, що перебуває на балансі Харків- договору на
проведення
ського інституту фінансів Київського національного
незалежної
торговельно-економічного університету, 40397478,
оцінки
тел. (057) 731-54-00
14 Приміщення бібліотеки площею 39,3 м2 на 1-му поверсі; 21.02.16
кімн. № 2-12, 2-13, 2-13А, 2-14, 2-15, 2-16, 2-16А,
2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-29, ігрова кімната, два туалети,
коридор (112,8 м2) загальною площею 549,2 м2 на 2-му
поверсі; кімн. № 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32,
3-34, 3-35, 3-36, 3-37, 3-39, 3-40, 3-41, 90, 91, 112, 113,
клас англійської мови, приміщення завгоспа, туалет,
коридор (площею 162,0 м2) загальною площею 776,0 м2
на третьому поверсі; кімн. № 4-42, 4-43, 4-44, 4-44А,
4-44Б, 4-45, 4-46, 4-46А, 4-47, 4-48, 4-48А, 4-50, 4-51,
4-52, 4-53, туалет, коридор (125,0 м2) загальною площею 608,0 м2 на четвертому поверсі 4-поверхового навчального корпусу (інв. № 103100003), реєстр. № майна
02071205.1.РБНМЛП102, загальною площею 1 972,5 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 20, на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205
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ЗамовМета проведення
ник/платоцінки
ник
Визначення
ФОП
вартості об’єкта Черкасов
з метою продо- В. В.
вження договору
оренди
Визначення
ПАТ
вартості об’єкта «Укрсоцоренди з меБанк»
тою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ТОВ Агрофірма
«Агрокомплект»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПрАТ
«Телесистеми
України»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в суборенду

ТОВ «Котлотурбопром»

Визначення
ФОП
вартості об’єкта Логовська
з метою продо- Р. М.
вження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП
Парицька
О. П.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ПП «Партнер А»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП
Волкова
Н. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ТОВ «НВП
«ТОМ
ЛЮКС»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ПП МЛ
«Аналітика»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ФОП
Гобельовська
Л. П.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

ТОВ
«Лайфселл»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Комунальний
заклад
«Харківський
університетський
ліцей
Харківької
міської
ради
Харкіської
області»

7
Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)
15 Частина покрівлі 3-поверхової будівлі інженерного
навчально-лабораторного корпусу площею 11,0 м2 та
бетонний майданчик для господарських потреб площею
6,0 м2, загальною площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Фрунзе, 21, на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний університет»
16 Частина вестибуля великої зали на рівні 4-го поверху (зона «А»), літ. «А-7», загальною площею 20,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що на балансі
ДП «ХНАТОБ», 38385217, тел. 700-40-46

ЗамовМета проведення
ник/платоцінки
ник
На дату
Визначення
ТОВ
укладення
вартості об’єкта «Лайфдоговору на оренди з меселл»
проведення тою передачі в
незалежної оренду
оцінки
На дату,
Визначення
ДП «ХНАвизначену
вартості об’єкта ТОБ»
орендодав- оренди до
цем
200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 25а, 26, 27, 28, На дату
Визначення
ФОП
29, 30, 31, 32 у підвалі та кімн. № 1-31 на 1-му поверсі укладення
вартості об’єкта Ерліхман
6-поверхового головного учбового корпусу, пам’ятка договору на оренди з меЄ. В.
архітектури, загальною площею 140,4 м2 за адресою: проведення тою передачі в
м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебувають на балансі незалежної оренду
Харківського національного університету будівництва та оцінки
архітектури, 02071174, тел.: (057) 700-10-66, 700-02-50
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 1036-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого
майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис. грн, окремо розташованої
Дата оцінки

будівлі – 2,7 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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 (повторний конкурс): приміщення загальною
площею 5,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,3 м2) у будинку побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 20.01.2017 – 1 057,90 грн. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Цільове
призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної
ділянки – право постійного 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 – ФОП Оборотова Олена Іванівна. 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 № 2: приміщення загальною площею 99,4 м2 у будівлі майстерні кравців. Балансоутримувач – ДНЗ «Теофіпольський професійний
аграрно-промисловий ліцей». Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 19, смт Базалія, Теофіпольський 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. Балансова залишкова вартість станом на
01.11.2016 – 7 670,00 грн. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Медвєдєва Наталія Віталіївна. 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 15,3 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 3,8 м2) на першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельниць-

кій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 1 084,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – громадське призначення. 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 – ПАТ «Страхова Група «ТАС».
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 171,2 м2 будівлі складу
№ 3. 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 31.01.2017 – 2 969,65 грн. Розмір земельної ділянки – 400,0 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 ( виробничо-складська нерухомість).
За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з
оцінки об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки (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 сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 3 березня 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 10 березня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Вінницька область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 21560045, Вінницька дирекція Українського державного підприємства поштового Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 21560045.200.АААЖЕИ210 Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брац54,2
104 172,00
1 рік
структури України
зв’язку «Укрпошта», 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432) 59-22-74
приміщення на 1-му поверсі будівлі
лав, вул. Соборна (Леніна), 28
2 Міністерство освіти і 02549658, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське Нерухоме майно – нежитлові вбудовані
–
22100, Вінницька обл., Козятинський р-н,
110,4
430 079,00
2 роки 364 дні
науки України
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», 22100, приміщення на 1-му та 2-му поверхах
м. Козятин, вул. Катукова, 44
Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44
навчального корпусу (літ. А)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення перукарні, здійснення торгівлі
непродовольчими товарами
Розміщення курсів з навчання водіїв
автомобілів (із погодинним режимом використання)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівНежитлові приміщення третього поверху 02070789.2. ОКМЕМЛ194 Донецька область,
36,7
67 200,00
34 місяці
ної академії, 84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 32,
адміністративно-господарських прим. Дружківка, вул. Сотел. (06267) 4-31-32
міщень будівлі
борна, 26
33670479, Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький наЧастина коридору першого поверху бу- 33670479.1. ТЕЕЛДЦ002 Донецька область,
10,0
33 300,00
1 рік
ціональний технічний університет», 84509, м. Бахмут, вул. Чайковського, дівлі учбового корпусу
м. Бахмут, вул. Чайков63, тел. (06274) 3-02-43
ського, 63
38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універсиЧастина нежитлового вбудованого
38177113.1. РЛФФИУ021 Донецька область,
2,56
7 900,00
2 роки 360 днів
тет», 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19,
приміщення другого поверху будівлі
м. Слов’янськ, вул. Тортел. (06262)3-23-54
гуртожитку № 1
ська, б. 16
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні роботи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцелярських товарів,
надання послуг з копіювання документів та роздрукування фотографій
(інше використання майна)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення автономних пральних комплексів, не
потребуючих обслуговуючого персоналу)

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство оборони України

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

найменування

реєстровий номер майна

02543590, Овруцький професійний ліцей, 11100, м. Овруч,
Нежитлові приміщення на 1-му 02543590.2.АААБИВ024
вул. Шевченка, 11, тел. 4-26-54
поверсі побутового корпусу
35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», м. Жи- Приміщення гаражів (літ. Ж)
33689922.31.АААЖЛБ787
томир, просп. Миру, 22

місцезнаходження
м. Овруч, вул. Шевченка, 11
м. Коростень, вул. С. Кемського (Жовтнева), 52

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежною
максимально можливий строк оренди
мета використання
оцінкою без ПДВ, грн
190,4
318 539,00
До 3 років
Розміщення їдальні в навчальному закладі без реалізації товарів підакцизної групи
310,5
220 145,00
2 роки 364 дні
Надання послуг автосервісу

загальна площа, м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м.Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Закарпатська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Частина вбудованого приміщення
–
Закарпатська обл., м. Ужго1,5
12 440,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
(поз. № І) будівлі літ. Б
род, вул. Волошина, 52
найменування

1 Державна фіскальна служба 39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління
України
ДФС у Закарпатській області (39393632), м. Ужгород, вул. Волошина, 52, тел.: (0312) 61-43-70

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство регіонального розвитку,
4653165, Запорізька філія державного науково-дослідного та
будівництва та житлово-комунального гос- проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»,
подарства України
69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а

найменування
Частина даху будівлі літ. А-2

реєстровий номер майна місцезнаходження
04653199.9.ХВЮЯШЖ010 Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Гоголя, 136а

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
20,0
93 415,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,
які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89,
226-07-88, 22-607-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Івано-Франківська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство осві- 23925539, Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельноти і науки України економічного університету, 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького,
2а, тел. (03433) 2-15-864

найменування
Приміщення холу на першому
поверсі навчального корпусу

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01566117.16.ННЯРХП072 Івано-Франківська обл., м. Коло70,0
484 180
2 роки 11місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж томия, вул. Б. Хмельницького, 2а
на 31.12.2016
варів підакцизної групи у навчальному закладі
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ
оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 14 (1034)

22 лютого 2017 року

8
Кіровоградська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2
мета використання
майна
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна казначейська
37791599, Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кірово- Вбудовані нежитлові приміщення на 37791599.1.АААДЕГ270 Кіровоградська обл., смт Голова33,0
57 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів
служба України
градської області, 26500, смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, тел. (05252) 2-19-95
першому поверсі адмінбудівлі
нівськ, вул. Соборна (Леніна), 44б
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Луганська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна2 вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і
02070714, Східноукраїнський національний університет імені ВоЧастина нежитлового вбудованого приміщення на пер- 02070714.1.ОВБЛВГ085 93404, Луганська обл., м. Сєверо20,7
36 472,00
1 рік
Розміщення буфету (їдальні), що не здійнауки України
лодимира Даля, 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. шому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного
донецьк, вул. Донецька, 41
станом на 31.12.2016
снює продаж товарів підакцизної групи, у
Центральний, 59а, тел. (066) 536-65-64
корпусу (інв. № 10311002)
навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

Львівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна2 вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Га- Частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» 33073442.1.БИКУГ 487 м. Львів, вул. Лю2,0
58 742,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
структури України
лицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел.(032)229-83-32
новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького»
бінська, 168
станом на 31.12.2016
2 Міністерство оборони 24975953, ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО Укра- Вбудоване нежитлове приміщення на першому поверсі виробничого корпусу
Інформація відсутня м. Львів, вул. Тер173,9
908 761,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що
України
їни «Армія України», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 38,
нопільська, 38
станом на 31.12.2016
здійснює побутове обслуговування населення
тел. (032) 270-35-52, 270-40-88
(майстерня з ремонту електропобутових товарів)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Полтавська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 31035253, Полтавський національний педагогічний
і науки України
університет ім. В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, тел.(0532) 56-23-13
2 Міністерство освіти 00493014, Полтавська державна аграрна академія,
і науки України
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, тел. (053-2)
50-02-73
3 Міністерство інфра- 21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя
структури України Полтави, 2, м. Полтава, 36000, тел. (05322) 7-34-23

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль на вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходже-ння
мета використання
площа, м² леж- ною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщення другого поверху навчального 31035253.1.НФАХЧДО14;
м. Полтава, вул. Остроград4,0
38 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
корпусу № 1 площею 2 м2; частина нежитлового приміщення
31035253.1.НФАХЧДО21
ського, 2
товарів, крім товарів підакцизної групи, а саме: торгової точки
з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою»
третього поверху навчального корпусу № 2 площею 2 м2
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового 00493014.1.БЕШСНП7004; вул. Г. Сковороди, 1/3,
8,0
60 100,00
2 роки 11 місяців Торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім
корпусу № 1 площею 6,0 м2; частина нежитлового приміщення 00493014.1.БЕШСНП7007 м. Полтава
товарів підакцизної групи, а саме: торгова точка з продажу натуральної меленої кави в форматі «кава з собою»
на другому поверсі учбового корпусу № 4 площею 2,0 м2
Частина адміністративного приміщення центрального відділення 21560045.1700.АААЖЕЖ138 вул. Шевченка, 48/36, м. Ко3,0
13 867,00
2 роки 11 місяців Встановлення банкомата
поштового зв’язку
беляки, Полтавська обл.
найменування

реєстровий номер майна

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

Тернопільська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної ад- Частина зовнішнього фасаду та частина даху адміністративної
33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозько45,0
149 520,00
2 роки 11 місяців Прокладання вентидержавна адміністрація міністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-47-60, 52-00-92 будівлі
го, 14, м. Тернопіль
без ПДВ
ляційних труб
2 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної ад- Частина нежитлового службового приміщення адмінбудинку, зокрема: 33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозько35,73
235 680,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного
державна адміністрація міністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-47-60, 52-00-92 п’ятий поверх – 31,8 м2, площі спільного користування – 3,93 м2
го, 14, м. Тернопіль
без ПДВ
приміщення
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

Херсонська область, АРК та м. Севастополь
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство осві- 05480298, Херсонський національний технічеський університет, 73008,
Нежитлове приміщення на першому 05480298.1ЖКСГАШ020
м. Херсон, Берислав38,9
274 390,00
2 роки
Розміщення редакції засоти і науки України Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10 поверсі навчального корпусу № 6
ське шосе, 24
11 місяців
бів масової інформації
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернігівська область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

загальна вартість майна за не- максимально можлиреєстровий номер майна місце знаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02736544, Державне підприємство «Чернігівський державний
Нежитлові приміщення на першому поверсі (кімн. № 100, 101, 105), на другому поверсі (кімн.
02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
923,2
3 692 204,17
2 роки 364 дні
Розміщення приватного
науки України
центр науки, інновацій та інформатизації», 14000, м. Чернігів,
№ 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32), на четвертому поверсі (кімн. № 402, 403, 406, 407, 408, 409,
вул. П’ятницька, 39
навчального закладу
вул. П’ятницька, 39, тел. (0462) 676-110, 676-336
410), на дев’ятому поверсі кім. № 903 9-поверхової адмінбудівлі
2 Державна служба
02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області,
Нежитлові приміщення на другому поверсі адмінбудівлі
02363072.1.АААДЕЖ431 м. Чернігів,
61,0
249 035,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офіса
статистики України 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел. (0462) 67-50-27, 67-50-82
вул. Гонча, 37
громадської організації
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім
вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

м. Київ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
максимально можлимісцезнаходження
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
номер майна
площа, м2
вий строк оренди
1 Державне агент- 01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного госпо- Нерухоме майно: нежиле приміщен- 01033987.1.АААБГВ303; м. Київ, вул. Євгенія
58,5
Станом на 31.10.2016:
2 роки 11 місяців
2
ство водних ресур- дарства імені Гаркуші М. А., 08351, Київська обл., Бориспіль- ня (14,5 м ); частина асфальтовано- 01033987.1.АААБГВ253 Харченка, 34
124 600,00 – нежитлове приміщення;
сів України
ський р-н, с. Рогозів, вул. Боровського, 1, тел. (044) 563-12-37 го майданчика (44,0 м2)
128 000,00 – частина асфальтованого майданчика
2 Міністерство обо- 08024253, Державне підприємство «Київська військовоНерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Шолу10,0
308 280,00
2 роки 11 місяців
рони України
картографічна фабрика», 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6,
денка, 27/6
станом на 30.09.2016
тел. (044) 236-61-68
3 Міністерство еко- 37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, Нерухоме майно – приміщення
37552996.1.АКПЕР001 м. Київ, вул. Митро31,9
478 500,00
2 роки 11 місяців
логії та природних 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35,
підвалу
полита Липківськостаном на 30.11.2016
ресурсів України тел. 206-31-00, 206-31-64
го, 35, літ. А

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення: камери схову (14,5 м2), торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (44,0 м2)
Розміщення технічних засобів (шафи з обладнанням на площі 3,0 м2)
і антен (3 антенно-фідерні пристрої на площі 7,0 м2) операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Відомості про об’єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею
239,00 м2 у будівлі № 21 (Будинок офіцерів) військового містечка № 1. Будівля побудована в 1931 році. Стан приміщень задовільний, потребує поточного
ремонту.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 227.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.10.2016 становить
1 200 100,00 грн без ПДВ.

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

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

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – грудень 2016 року
при рекомендованому використанні об’єкта з метою розміщення кафе (розміщення
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи, орендна ставка 15 %) – 15 001,25 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
порівняно з початковим розміром орендної плати; своєчасна сплата орендної плати
(щомісяця до 1 числа поточного місяця); належне утримання та використання об’єкта
оренди; компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів та укладання прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язань орендаря
зі сплати орендної плати внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата; компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.

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

т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

Конкурс буде проведено в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне, вул.
Чернишова, 8 о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (окрім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору
оренди військового майна, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства оборони
України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток,
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (0362) 63-00-57, електронна адреса: sekretarkev@i.ua.

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 6 400

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 30490014

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
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