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Комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного
кіоску загальною площею 2 646,08 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
89120, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 249.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 5 892 916,80 грн, у т. ч. ПДВ – 982 152,80 грн (ціна продажу
будівель – 5 262 397,20 грн, у т. ч. ПДВ – 877 066,20 грн; ціна продажу земельної
ділянки – 630 519,60 грн. у т. ч. ПДВ – 105 086,60 грн).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. «Літ. А-1-магазин» (разом із земельною ділянкою), що перебуває на
балансі КП «Комбінат виробничих підприємств», за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Снігова, 9д.
Відомості про об’єкт: площа будівлі згідно з технічним паспортом – 62,8 м2,
з урахуванням прилеглої території – 91,0 м2. Будівля розташована поряд із житловим будинком за адресою: вул. Снігова, 10 та колишньою промисловою зоною Колективного підприємства «Комбінат виробничих підприємств». Будівля
магазину – одноповерхова, збудована із шлакоблоків; окремі зони викладені
білою цеглою, в деяких місцях штукатурка облущена. На фасадній стіні ділянка
розміром 1,5 х 2 м без штукатурки. Будівля має одне металопластикове вікно із
залізними ґратами. Двері металеві. У середині магазин складається з двох приміщень. Підлога бетонна, стеля в деяких місцях обшита білим пластиком, стіни
облущені. Дах споруди магазину частково протікає, усі комунікації відключені.
Майданчик перед магазином заасфальтований. Споруда під впливом часу та
природних умов поступово руйнується, потребує ремонту. Приміщення магазину не використовується.
2. «№ 68 – будівля медпункту» (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, 5.
Відомості про об’єкт: площа будівлі згідно з технічним паспортом – 137,1 м2,
з урахуванням прилеглої території – 224 м2. Одноповерхова будівля розташована у глибині колишньої промислової зони Колективного підприємства «Комбінат
виробничих підприємств». Стіни цегляні, облицьовані прямокутною керамічною
плиткою блакитного кольору, яка в деяких місцях вже відсутня. Дах споруди – залізобетонні плити перекриття, покриття м’яке, з руберойду. Територія навколо
споруди заасфальтована.
Центральний вхід у приміщення медпункту через металеві двері, зверху вкриті
двоскатним козирком. Медпункт складається з одинадцяти приміщень та умовно
поділений на дві частини. Стіни облущені, приміщення вологе, покрите пліснявою.
Споруда потребує ремонту, не використовується.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефонами: (056) 744-11-41, 744-11-42.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1 721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища.
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан приміщення характеризується як ветхий.
Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника,
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 292 200,00 грн, ПДВ – 58 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 350 640,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації без урахування
ПДВ – 85 150,00 грн, ПДВ – 17 030,00 грн, ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації без
урахування ПДВ – 207 050,00 грн, ПДВ – 41 410,00 грн, ціна земельної ділянки під
об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою: 35 064,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець визначає самостійно.
2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час
експлуатації об’єкта.
4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після
повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу.
5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17, 00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 23 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 27 березня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв
подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»:
https://setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області (43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх,
каб. 3) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області; 43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних добрив, н. в.
і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та
споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів,
меблів та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до
складу ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди – до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
2013 рік

2014 рік

2015 рік

9 місяців 2016 року

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
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-84

38

304

–

–

0,02

0,08
15658

Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн

15698

15498

15436

Дебіторська заборгованість, тис. грн

72

218

152

454

Кредиторська заборгованість, тис. грн

591

475

375

294

Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00
грн (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки та
цивільного захисту гідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення
працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; здійснення
заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання
санітарних та екологічних норм; питання землекористування вирішується покупцем
після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати
необхідні матеріали, відомості, документи про виконання умов до підписання акта
підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу
здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається
відповідно до порядку, встановленого ФДМУ та законодавством України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором купівлі-продажу, які
не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
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Кінцевий термін приймання заяв – 20 березня 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
24 березня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій ) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефони для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення
1-го поверху (поз. III, 15, 17-19) загальною площею 79,5 м2 у будівлі колишнього
готелю (А-2).
Адреса об’єкта: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп.
Юності, 6а.
Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор» (зберігач), ЄДРПОУ 32656212.
Адреса балансоутримувача: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 39.
Відомості про об’єкт: приміщення розташовані у двоповерховій будівлі, яка
знаходиться на центральній вулиці, є місце для паркування. Дата побудови – 1980
р. Вхід в приміщення здійснюється з подвір’я головного та тильного фасадів.
Висота приміщень – 3,15 м, підлога – лінолеум, вікна дерев’яні, оздоблення –
пофарбування водоемульсійними вапняними фарбами, інженерні комунікації –
електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 186 600,00 грн, ПДВ – 37 320,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 223 920,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 22 392,00 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.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.03.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24 березня 2017 року. Час початку
торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з них:
душова – 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, є частиною приміщень у будівлі тракторної бригади
(1965 рік побудови), не мають окремого входу. Лазня розташована поза межами
с. Філіція. Приміщення потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові. До
будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан – задовільний.
Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 8 540,00 грн, ПДВ – 1 708,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 10 248,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 1 024,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 24 березня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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 ФДМУ від 17 квітня
1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).

1 березня 2017 року

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону єдиного майнового комплексу
державного торговельного підприємства «Гудок»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу єдиного майнового комплексу державного торговельного підприємства «Гудок» входить нерухоме майно, а
саме: адміністративна будівля (літ. А) – 243 м2, склади (літ. Б) – 1391,1 м2, гаражі
(літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. Г) –
15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно.
Відомості про земельну ділянку: 5 076,16 м2 згідно з попереднім планом земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 13 661 965,00 грн
(тринадцять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять грн
00 коп). ПДВ – 2 732 393,00 грн (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста
дев’яносто три грн 00 коп).
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 394 358,00 грн
(шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят
вісім грн 00 коп).
Умови продажу об’єкта:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити робочі місця на підприємстві (кількість покупець визначає самостійно) протягом одного року.
Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі- продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; реєстрація права власності на об’єкти нерухомості, що входять
до складу єдиного майнового комплексу здійснюється у встановленому порядку;
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
за № 772, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 №437 (зі змінами, внесеними
наказами ФДМУ).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м. Києву, р/р № 37184501900001
в банку ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825.
Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р № 37313080214093,
МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, банк ГУДКСУ у м.Києві.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 22.03.2017 об 11.00 за адресою: 01601, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 33б, 3-й поверх, оф. 4, Товарна біржа «Полонекс».
Останній день приймання заяв – 14 березня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна,
14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву в робочі дні та години.
Адреса приймання заяв на участь в конкурсі з бізнес-планом або технікоекономічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45, тел. 281-00-35.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять
основних засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда,
2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво –
10 од., машини та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства знаходиться в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 13 873 080,00 грн (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі вісімдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 2 312 180,00 грн
(два мільйони триста дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства; утримання,
зберігання та експлуатація за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають
приватизації, і будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне
зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційного укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 1 387 308,00 грн (один мільйон триста вісімдесят сім
тисяч триста вісім гривень), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України,
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20.03.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24.03.2017, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Універсальної товарно-сировинної
біржі на електронну адресу: info@utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, тел. (044) 482-07-42) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитись з об’єктом продажу
можна звернувшись до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:
200-34-08, 284-52-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50
будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання,
устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ГО, дизель-генератор для підвалу ГО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймальнотранспортного устаткування; виробництво інших виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво залізничного
рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова,
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№
Найменування показника
2014 рік 2015 рік 2016 рік
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833 -14240 -14551
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
4 Рентабельність, %
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
6 Вартість власного капіталу, тис.грн
14530 14448 14104
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн, у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1 622
732
309
Кількість та склад робочих місць станом на 01.01.2017:
Директор
1
Заступник директора
1
Головний бухгалтер
1
Заступник головного бухгалтера
1
Спеціалісти
6
Службовці
2
Основні робочі
10
Допоміжні робочі
3
Охорона
7
МОП
1
Кількість робочих місць – 33. Кількість працюючих – 33 особи.
Початкова ціна становить 130 823 207,59 грн (сто тридцять мільйонів
вісімсот двадцять три тисячі двісті сім гривень 59 копійок), у т. ч. ПДВ –
21 803 867,93 грн (двадцять один мільйон вісімсот три тисячі вісімсот шістдесят
сім гривень 93 копійки).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69,
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі,
яка складеться на дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати
працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які
розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на правах
сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного
стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100
чоловік) у приміщенні підвалу цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на
договірних засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись
екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного
середовища; питання землекористування вирішується покупцем після укладення
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації
припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту
укладення договору купівлі-продажу не відчужувати єдиний майновий комплекс
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням ФДМУ із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 13 082 320,76 грн (тринадцять мільйонів вісімдесят
дві тисячі триста двадцять гривень 76 копійок), що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 27.03.2017до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 31.03.2017, час початку внесення цінових пропозицій час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронні адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Київської філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44)
278-04-27) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.
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3
фдму повідомляє
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 30.01.2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 23.02.2017 № 284)

Об’єкти
груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Код за
Статутний капі- Частка статутного капіталу, що
Назва підприємства
ЄДРПОУ
тал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
ЛЮТИЙ
ЦА ФДМУ
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ»
29741,562
99,833
БЕРЕЗЕНЬ
ЦА ФДМУ
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» *
43525,4
99,99
16464888 ПАТ «Укрпапірпром»
12405,05425
99,953
36376078 ПрАТ «Рітм»
5606,7
51,199
05766356 ПАТ «Сумихімпром» *
434686,9665
99,995
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087 ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
99,998
КВІТЕНЬ
ЦА ФДМУ
30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» *
62513,2
99,912
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворе19562,8
99,5
монтний завод» *
ТРАВЕНЬ
ЦА ФДМУ
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
11196,65
99,667
00220477 ПАТ «Науково-дослідний і проектно11233,804
50
конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування» *
00130820 ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» *
25409,711
99,928
00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
50
ЛИПЕНЬ
ЦА ФДМУ
14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроав5629
94,534
томатика»
05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» *
15288,65
57,389
05797977 ВАТ «Оснастка» *
73705,27
50,0055
СЕРПЕНЬ
ЦА ФДМУ
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» *
33637,84
70,009
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» *
39660
70
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» *
44840
60,248
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» *
15272,04
50,999
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго» *
64135,19
65,001
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
00194122 ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
155682,28
68,0095
комбінат» *
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд»
8379,979
95
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання
1441,64
50
«Оріон»
22927045 ПАТ «Центренерго» *
480229,2404
78,29
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
05743160 ВАТ «Оріана» *
806000
99,999

Продовження додатка 1
Статутний капі- Частка статутного капіталу, що
тал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
105624,13
75,22
ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» *
798544
99,567
Код за
Назва підприємства
ЄДРПОУ
05762269 ПАТ «Турбоатом» *

______________
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 30.01.2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 23.02.2017 № 284)

Об’єкти
груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому
числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах
Статутний капі- Частка статутного капіталу, що
Код за ЄДРПОУ
Назва підприємства
тал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
ЛЮТИЙ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00710457 ПАТ «Сільськогосподарське підприєм3193,551
12,91
ство «Селекція-племресурси»
Аукціон
ЦА ФДМУ
33104103 ПрАТ «М-Сервіс»
72849,107
20,391
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22098117 ТзОВ «Липчанблок»
5364,89
22,5
БЕРЕЗЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01036483 ПАТ «Херсонводбуд»
12951,8
49,549
00218354 ВАТ «Генічеський машинобудівний
10032,963
4,59
завод»
30704866 ПАТ «Виробництво «Технік»
3214,9
28,026
14312499 ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
7957,7
49,569
Аукціон
ЦА ФДМУ
31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла»
6729,095
38,022
32883575 ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс
15261,2
25
«Сіверський»
КВІТЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
114,03
30,979
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Че48851,4285
9,677
ремош»
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний
66458,91
21,524
завод»
ТРАВЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
30019780 ТОВ «Учбово-атестаційний центр по
35,476
25
неруйнівному контролю»
30058128 ПрАТ «Президент-готель»
94337,411
100
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонт9898,6
100
ний завод»

Продовження додатка 2
Статутний капі- Частка статутного капіталу, що
тал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод
25888
96,129
«Оріон»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35879807 ПАТ «Львівська вугільна компанія»
305610
37,578
05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобу6028,6
24,72
дівний завод «Модуль»
ЧЕРВЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудів35652,25
25
ний завод»
20413052 ПАТ по газопостачанню та газифікації
8,835
22,555
«Коростишівгаз»
ЛИПЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23293513 ПАТ «Сумиобленерго»
44281,374
25
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
149185,8
25
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
81896,46875
25
00131305 ПАТ «Київенерго»
27091,07
25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго»
152123,89
25
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго»
127905,41
25
23343582 ПАТ «Донбасенерго»
236443,01
25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
59916,17
25
СЕРПЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
25594064 ПАТ «Науково-виробничий концерн
5920,387
46,449
«Наука»
ВЕРЕСЕНЬ
Аукціон
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800
30
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00119681 ВАТ «Автоливмаш»
5159,5
25,998
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго»
37098,333
46
ЛИСТОПАД
Аукціон
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО м. КИЄВУ
00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»
16546491,08
0,00000004
00039002 ПАТ «Промінвестбанк»
40617682,94
0,00000096
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
20272048 ПрАТ «Об’єднана інжинірингова
990,53062
0,99
компанія»
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
68346,2
23
ГРУДЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
26,31
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Тек48709,52
25
стерно»

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення
меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); отримання
позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи, необхідні для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції, реєстр. №5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою), за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський, вул. Ковельська,114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008
№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від
24.12.2013 № 42/66.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії

документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22.03.2017 до 17.15.
Конкурс відбудеться 30.03.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для
довідок (0332) 24-00-57.

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: єдиний майновий комплекс державного підприємства (ДП) «Головинський кар’єр». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Адміністративна, 8, смт Головине, Черняхівський р-н, Житомирська обл., 12325; тел. (067) 410-47-77. Мета
проведення оцінки: приватизація єдиного майнового комплексу 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) ДП «Головинський кар’єр»: різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; добування декоративного та будівельного
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю та інше. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ДП
«Головинський кар’єр», од.: будівлі, приміщення – 28; споруди та передавальні
пристрої – 30; машини та обладнання – 164; транспортні засоби – 23; залізничний рухомий склад – 2; прилади, інструменти – 16. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) ДП «Головинський кар’єр», тис. грн: 18 367,048. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ДП «Головинський кар’єр» станом на 31.01.2017, тис. грн: 6 132,00. Кількість земельних

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення учбово-теоретичного корпусу
площею 79,92 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська,7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: смт Любешів, вул. Брестська, 7. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого

№ 16 (1036)

ділянок: –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 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 комплек-

сів, 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: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; 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 16.00 10 березня 2017 р.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 16 березня 2017 р. о 14.00.

процесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 97,28 грн/м2 станом на 03.02.2017. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Новас Фарм».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016
№ 10-36-23450 «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,
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.
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Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

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: нежитлові вбудовані приміщення площею 107,6 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Переверзєв С. В.
 2. Назва об’єкта: майданчик площею 750,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна,
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Антоненко О. П.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 50,3 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Паук Г. П.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 132,7 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ткаченко О. В.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Капінос С. С.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби. Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 57. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АТ «Укргазбанк».
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху
площею 176,71 м2 та нежитлові вбудовані приміщення другого поверху
площею 34,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради».
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 79,32 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної академії
України. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Малява Г.А.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,9 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, просп.
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Комунсервіс тепло Нікополь».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 162,0 м2
та замощення площею 482,71 м2. Балансоутримувач: Новомосковський технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Новомосковськ,
вул. Зелінського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лікар С. І.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 14,5 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Огороднікова Р. А.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Касьянова А. В.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 101,94 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Червонець О. А.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,2 м2 та
замощення площею 12,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та
фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. П. Ниринберга (Баумана), 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Карпович В. І.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 275,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Червона Т. Є.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Базилюк О. В.
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,2 м2.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Томаківському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Томаківка, вул. Леніна, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – адвокат Івахненко О. О.
 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,49 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Топол Р. Г.
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; інформація 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 і 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).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
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 7 березня 2017 р.
Конкурс відбудеться 14.03.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 62,8 м2 з окремим входом першого поверху гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: МПП «ГАЛЕНІКА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі площею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області, код за
ЄДРПОУ 2359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка,
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вул. Енгельса, 43. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Кехман Л. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: технологічний майданчик загальною площею
15,36 м2 та частина покрівлі башти площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 21 Державний пожежно-рятувальний загін головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій
області, код за ЄДРПОУ 38068306. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., c. Щурове, територія пожежного депо ППЧ-122. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 10,0 м2 та частина поверхні даху площею 10,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка,
19. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 2,0 м2, частина даху
площею 8,0 м2 та три місця площею 1,5 м2 на даху будівлі дозувальноакумулюючих бункерів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, вул. Степова,
1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
55,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», код за
ЄДРПОУ 22020055. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 256. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 28.02.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться 16 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – м’ясокомбінат разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): незавершеного будівництва – 5 од. Балансова залишкова
вартість основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 7 316,00 тис. грн в цінах 1984 року. Розмір
земельної ділянки: 20,0000 га. Кадастровий номер 2122783800:02:001:0046. Місце
розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки,
вул. Підгородська, б/н. Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 (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.
Вид використання: для будівництва та обслуговування м’ясокомбінату. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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 № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 313).
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» та
наявності свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
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 із:
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); 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, 4).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493:
земельні ділянки на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі
об’єкта оцінки; об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлове приміщення № 3 (у складі приміщень з № 1 до № 6
включно площею 106,1 м2 та коридору № 1 площею 4,2 м2) загальною площею
110,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП
Хачатурян Е. С. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 та частини приміщень спільного користування № 14, 18 площею 1,5 м2, загальною площею
45,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі електрозв’язку і пошти (літ.
А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,2338 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування будівлі відділення поштового зв’язку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 408 074,87 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Приватний нотаріус Коробка
О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-6, 1-7, 1-8 загальною площею 153,3 м2, будівлі складу (літ. Б-1), навіс (літ. В-1) загальною
площею 107,6 м2 та частина замощення І площею 1 200,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новгородківка,
вул. Жовтнева, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольське міжрайонне управління водного
господарства. Платник робіт з оцінки: ФОП Коробков І. В. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-10, приміщення № 53),
загальною площею 18,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації
та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Велтон.
Телеком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 49, № 58, № 59 загальною площею 46,1 м2 першого поверху будівлі (літ. А-5), реєстровий
№ 01038818.1.АААБЕЕ286. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління
водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ФОП Левенкова К. Є. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля (літера К3, інвентарний
номер 13834) площею 73,8 м2, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ832,
та замощення II площею 724,0 м2, інвентарний номер 40049, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ872, загальною площею 797,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01125761. Платник робіт з оцінки: Державна установа «Держгідрографія». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 32 загальною площею 4,0 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-5). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього – 0,1147 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – функціонування гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) –
постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) –
817 547,19 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки: Підприємство «Добробут» первинної організації профспілки студентів, аспірантів та докторантів
ЗНТУ. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1 гаража (літ. І) загальною площею 22,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова,
97б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20507735. Платник робіт з оцінки: ФОП Ржавсков
А. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 5 першого поверху двоповерхової будівлі учбового корпусу № 5 (літ. А-2) загальною
площею 6,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Інтеркультурна, 68. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний
педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки: Ткачов Д.
Ю. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 10.03.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 16.03.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею
13,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна, 103/7, що перебувають на балансі
Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр» Міністерства
охорони здоров’я України. Найменування балансоутримувача: Державна установа
«Кіровоградський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна, 103/7. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.02.2017, тис. грн –
5,70. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної
ділянки: 98,45 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Добровеличківка,
вул. Центральна, 103/7. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Гуріна
Надія Олександрівна (тел. (096) 346-56-39).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень майстерні
загальною площею 192,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Гагаріна, 9, що перебувають на балансі Професійно-технічного училища
№ 11 м. Ульяновки Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача:
Професійно-технічне училище № 11 м. Ульяновки Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Гагаріна, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Благовіщенське, вул. Гагаріна, 9. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Пацалюк Світлана Григорівна (тел. (097) 677-96-54).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,08 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
13.03.2017 включно у робочий час до 17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 17 березня 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 23 загальною площею 26,4 м2 першого поверху будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП
«Львівдіпрокомунбуд». 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. Академіка Богомольця, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інститут
судових експертиз та права».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
52,9 м2 на третьому поверсі адміністративного будинку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Львівське обласне відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення 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 нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 44,9 м2 (розміщення
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 65/20,
м. Хорол, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне територіальне управління
юстиції у Полтавській 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
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робіт: Хорольський районний осередок всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організації інвалідів України».
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 79,6 м2
(розміщення перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Монастирська, 7,
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 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 Шкурат І. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 64,0 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 149,
м. Полтава. Балансоутримувач: Український Державний геологорозвідувальний
інститут (УКРДГРІ) (державне підприємство). 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 «Мінерал».
 4. Назва об’єкта: частина приміщення вестибуля головного учбового
корпусу 2-поверхового з вбудованою їдальнею та КПП площею 4,0 м2 (розміщення ксероксу; торгівля канцтоварами). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний коледж НАУ. 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 Щербатих О. О.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 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.
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 17.03.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ
ФДМУ по Полтавській області 23.03.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Колесника,
20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю – об’єкт, частина
якого планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів в кількості
10 од., (балансоутримувач – ТОВ «Магістраль»), а саме: 1) промтоварний склад
(будівля літ. «В-І») загальною площею 391,5 м2; 2) магазин № 3 (будівля літ. «Б»)
загальною площею 540,8 м2; 3) червоний куточок (будівля літ. «З-З2-2») загальною площею 232,4 м2; 4) кочегарка (будівля літ. «З-І») загальною площею 34,2 м2;
5) продовольчий склад (будівля літ. «В») загальною площею 164,1 м2; 6) контора
(будівля літ. «Л-І») загальною площею 68,8 м2; 7) загальнотоварний склад (будівля
літ. «К») загальною площею 320,4 м2 за адресою: м. Ромни, вул. Горького, 122; 8)
магазин № 12 (будівля літ. «Ж») загальною площею 87,3 м2 за адресою: м. Ромни,
вул. Залізнична, 42; 9) магазин № 7 (будівля літ. «М-І») загальною площею 146,3 м2
за адресою: м. Ромни, вул. Прокопенко, 107а; 10) магазин № 58 (будівля літ. «А-І»)
загальною площею 78,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Піски, вул. Залізнична, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ПП «Ромбудпродукт».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 13,7 м2
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ПП «Ямпіль Інвест».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 9,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Санаторна, 31. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – Яременко Юлія Віталіївна
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.
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’єктів № 1,
№ 3, № 4 – 2 080,00 грн; об’єкта № 2 – 11 000,00 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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 14,3 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,3 м2) на першому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 44, смт Білогір’я,
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 31.01.2017 –
395,24 грн. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Токарський Роман Леонідович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 40,6 м2
(у т. ч. площа загального користування – 10,6 м2) на другому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики
у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 36, м. Деражня,
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 31.01.2017 –
36 416,61 грн. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних

днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Бачинський Вадим Анатолійович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення у прибудові до житлового будинку
загальною площею 93,9 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 13, 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 31.12.2017 – 54 521,02 грн.
Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – Приватна фірма «Анвар». 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 № 4: частина приміщення площею 6,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Вандоляк Олександр Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: нежитлове приміщення площею 17,1 м2 на
першому поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Житнюк Микола Миколайович. 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 № 6: приміщення загальною площею 40,5 м2 на
першому поверсі стаціонару лікарні з поліклінікою. Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області». Місцезнаходження об’єкта: вул. Проскурівського Підпілля, 112, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Собчинський Станіслав Антонович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з
оцінки об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки (для об’єкта оцінки № 4 – спеціалізація 1.7 «Оцінка
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, КТЗ, літальних
апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність»); копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту
4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 10 березня 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 16 березня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вагончик (З-1) площею 21,15 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт
з оцінки – ФОП Кишко О. М.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 7,75 м2 цокольного поверху будівлі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ФОП
Максименко О. О.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
14,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна,
6. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Експертно-правовий центр «ПРАВЕКС».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової будівлі
загальною площею 198,6 м2, у т. ч.: цокольного поверху – 37,75 м2, приміщення першого поверху – 110,46 м2 та приміщення третього поверху – 50,39 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 4а. Платник робіт з оцінки –Чернігівський обласний педагогічний ліцей
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 86,7 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки – ФОП Дідовець Г. Г.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,8 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки
–ТОВ «Лад Агро Д». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки для визначення розрахункової частки житла при
будівництві на конкурсних засадах для військовослужбовців
 Назва об’єкта оцінки: казарма № 2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: УСБУ в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1. Замовник та платник робіт з оцінки – УСБУ в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка, 28). Телефон замовника конкурсу (0462) 65-52-08. Телефакс замовника конкурсу (0462) 66-85-25. Електронна
адреса замовника конкурсу: usbu-chg@ssu.gov.ua. Мета проведення оцінки: для
здійснення незалежної оцінки об’єкта для визначення розрахункової частки житла
при будівництві на конкурсних засадах для військовослужбовців. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 01.01.2017. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.

1 березня 2017 року

6
м. КИЇВ

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект».
Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: основні засоби – 19,7 тис.
грн станом на 30.09.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.

Конкурс відбудеться 15 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 6 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 15 березня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Продовження рубрики на стор. 8
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
37980308, Управління Державної казначейської служби України у Волноваському районі Донецької Нежитлові вбудовані приміщення першого 37980308.1.АААГБД204 Донецька обл., м. Волно62,8
161 229,00
2 роки 11 місяців
області, 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, 88а, тел. (06244) поверху будівлі (літ. А-3)
ваха, вул. Центральна, 88
4-20-78
37980308, Управління Державної казначейської служби України у Волноваському районі Донецької Нежитлові вбудовані приміщення першого 37980308.1.АААГБД204 Донецька обл., м. Волно21,5
55 196,00
2 роки 11 місяців
області, 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, 88а, тел. (06244) поверху будівлі (літ. А-3)
ваха, вул. Центральна, 88
4-20-78
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державна казначейська служба України
2 Державна казначейська служба України

найменування

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання,
що провадить діяльність у сфері права
Сервісне обслуговування офісної техніки
(інше використання майна)

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 місця знаходження 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».

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)

найменування

1 Міністерство освіти 02070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019,
і науки України
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 4-21-39

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070855.1.ИМГДНЯ016 м. Івано-Франківськ,
9,0
78 000,00
2 роки 11місяців Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж
вул. Карпатська, 15
станом на 31.12.2016
товарів підакцизної групи

реєстровий номер майна місцезнаходження

Частина приміщення холу на першому поверсі головного навчального корпусу

Заяви про оренду 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».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне агентство лісових
ресурсів України
2 Міністерство інфраструктури
України
3 Міністерство інфраструктури
України
4 Міністерство інфраструктури
України
5 Міністерство інфраструктури
України
6 Міністерство інфраструктури
України
7 Державне агентство України
з управління зоною відчуження
8 Державне агентство України
з управління зоною відчуження
9 Державне агентство України
з управління зоною відчуження

–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість згідно з незалежною
місцезнаходження
площа, м2 оцінкою без урахування пдв, грн
Київська обл., Вишгородський р-н,
368,7
491 800,00
с. Катюжанка, вул. Шевченка, 117
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
2,0
155 870,00

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

22,3

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

Приміщення № 217 площею 50,6 м2 та приміщення № 218 площею
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
14,8 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
Частина приміщення № 77 на 4-му поверсі пасажирського тер–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
мінала «D»
Нежитлові приміщення їдальні «Прип’ять» (інв. № 103040004)
37197165.6.РРИЕФУ240 Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 45
Нежитлові приміщення будівлі (інв. № 103070047)
37197165.6.РРИЕФУ101 Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 74
Нежитлові приміщення будівлі (інв. № с-04501)
37197165.6.РРИЕФУ212 Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а

Балансоутримувач

найменування

00992036, ДП «Димерське лісове
господарство»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
37197165, ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»
37197165, ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»
37197165, ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»

м2

Будівля свиноферми площею 305,7 (інв. № 1001) та будівля
зерносховища площею 63,0 м2 (інв. № 129)
Частина приміщення № 62 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
Приміщення № 33, 34 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ

реєстровий номер
майна
–

Приміщення № 343 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Виробнича діяльність

2 роки 11 місяців

Обслуговування пасажирів

495 250,00

2 роки 11 місяців

21,3

1 246 400,00

2 роки 11 місяців

65,4

3 830 000,00

2 роки 11 місяців

14,0

820 000,00

2 роки 11 місяців

91,95

161 300,00

2 роки 11 місяців

Розміщення виробничого персоналу (без права
розміщення офісних приміщень)
Розміщення виробничого персоналу (без права
розміщення офісних приміщень)
Розміщення кімнат відпочинку та роздягальні
(без права розміщення офісних приміщень)
Розміщення роздягальні (без права розміщення
офісних приміщень)
Розміщення складських приміщень

111,0

198 700,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складських приміщень

77,5

135 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складських приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

№ Назва органу
з/п управління

1 Міністерство 33702395, Відокремлений підрозділ «Рубіжаносвіти і науки ський політехнічний коледж імені О. Є. ПорайУкраїни
Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», тел. (06453)
6-37-49

найменування

реєстровий номер майна

Група інвентарних об’єктів загальною площею 57,93 м2, а саме: частини нежитлового вбудованого приміщення площею 51,26 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі навчального корпусу (інв. № 10300004) та частини нежитлового вбудованого
приміщення площею 6,67 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку
(інв. № 10300014)

місцезнаходження

02125131.33.ФЛБСША025; 93000, Луганська
02125131.33.ФЛБСША024 обл., м. Рубіжне,
пров. Клубний, 12

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
57,93

142 300,00
станом на 31.01.2017

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення: їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі – 51,26 м2; ксерокопіювальної техніки
для надання послуг із ксерокопії документів – 1,0 м2; торговельного
об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних
закладів, – 5,67 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській 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)

1 Міністерство освіти 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, вул. Під
і науки України
Голоском, 19

найменування

реєстровий номер майна

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди

місцезнаходження

Частина нежитлового приміщення № 4 02071004.23.ЮШЕНИЖ080 м. Львів, вул. Під Голоском, 20
на 1-му поверсі гуртожитку ЛКП УАД

4,0

62 100,00
станом на 31.01.2017

2 роки 364 дні

мета використання
Побутове обслуговування населення
(розміщення пральних автоматів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській 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)

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 02071116, Національний університет водного господарства та природоко- Приміщення цокольного повер- 02071116.1.КЧЦШЧЮ088 м. Рівне, вул. Соборна, 11
і науки України
ристування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 22-10-86
ху навчального корпусу № 1

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
75,89

857 785,00

2 роки 6 місяців

мета використання
60,0 м2 – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі; 15,89 м2 – розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
На зва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміні- Частина зовнішнього фасаду адміністративної будівлі
33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького,
12,35
22 830,00
2 роки 11 місяців
державна адміністрація страції, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92
14, м. Тернопіль
Державна фіскальна 39403535, Головне управління ДФС у Тернопільській області, 46003, вул. Білецька, 1, м. Тер- Частина холу (позиція XVIII) першого поверху адміністративного бу39403535.1.АААДЕЕ106 вул. Білецька, 1, м. Тер3,26
23 040,00
2 роки 11 місяців
служба України
нопіль, тел.: (0352) 43-46-11, 43-46-01
динку площею 2,0 м2 та частки площ спільного користування 1,26 м2
нопіль

мета використання
Розміщення зовнішньої вивіски
Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

1 березня 2017 року

№ 16 (1036)

7
ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба статис- 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018, Вбудовані приміщення першого поверху 02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Голо- 101,3
647 782,00
На 2 роки 364 дні Розміщення офісного приміщення (37,7 м2); розміщення торговельного
тики України
м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55
будівлі (літ. А.)
вна, 249а
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (63,6 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 17500, Чернігівська обл., Нежитлове приміщення на першому поверсі 02548914.1. УСОДЮЦ001 Чернігівська обл., м. При23,7
74 419,56
1 рік
Здійснення торгівлі продовольчими товарами,
і науки України
м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел.: (04637) 5-34-42, 5-09-57
в будівлі колишнього навчального корпусу
луки, вул. Київська, 337
крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – 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».

м. КИЇВ
№
з/п
1
2
3
4

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Державний комітет телебачення 40088562, Філія національної телекомпанії України «Центральна дирекція
Нерухоме майно на 3-му та 4-му по–
м. Київ, вул. Грін60,7
1 179 000,00
2 роки 11 місяців
і радіомовлення України
«Українське радіо», вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001, тел. (044) 239-63-35 верхах
ченка, 9
станом на 31.10.2016
Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно на 1-му поверсі гур–
м. Київ, вул. Ломо1,0
14 644,00
2 роки 11 місяців
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
тожитку № 3
носова, 41
станом на 31.08.2016
Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно на 1-му поверсі гур–
м. Київ, вул. Ломо1,0
14 644,00
2 роки 11 місяців
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
тожитку № 12
носова, 43
станом на 31.08.2016
Державне управління справами
21714657, Управління адміністративними будинками Державного управлін- Нерухоме майно – частина горища та
–
м.Київ, вул. Парко10,0
538 850,00
2 роки 11 місяців
ня справами, вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220, тел. (044) 255-76-31
частина даху
ва дорога, 3-5-7,
станом на 30.11.2016

5 Міністерство освіти і науки України 05408295, Київський технікум університет готельного господарства, 02192,
м. Київ, вул. Жмаченка, 26, тел.: 543-88-14, 543-95-20
6 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
7 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
8 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
9 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
10 Державне управління справами
23696843, Національна академія державного управління при Президентові
України, 03057, м. Київ вул. Ежена Потьє, 20, тел. (044) 483-03-40
11 Міністерство культури України
03922125, Національний музей народної архітектури та побуту України,
вул. Лаврська, 9, корпус 19, м. Київ, 01010, тел. (044) 526-57-65
12 Міністерство регіонального розви- 00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
тку, будівництва та житлово-кому інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», вул. Костянтинівська,
нального господарства України
68, м. Київ, 01010, тел. (044) 425-56-32

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому поверсі гуртожитку
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення у коридорі на 3-му
поверсі будівлі
Нерухоме майно – частина фасаду
гуртожитку № 9
Нерухоме майно – частина фасаду
гуртожитку №10
Нерухоме майно – частина фасаду
гуртожитку № 10
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
Нерухоме майно – асфальтований
майданчик
Нерухоме майно – нежилі приміщення
на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі

05408295.1.ВЦКЛНЮ014 м. Київ, вул. Жмаченка, 26
02070944.17.СЦЖГХР392 м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

55,0

02070944.30.СЦЖГХР570 м. Київ, вул. Ломоносова, 57
02070944.30.СЦЖГХР571 м. Київ, вул. Ломоносова, 49
02070944.30.СЦЖГХР570 м. Київ, вул. Ломоносова, 57
23696843.2.ГКОТРА008 м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
03922125.1.ЮЖВЦСД758 м. Київ, с. Пирогів

1,0

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, Костянтинівська, 68

1,0

1,5
1,5
4,0
704,0
34,4

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення платіжного термінала
Розміщення платіжного термінала
Розміщення технічних засобів (на площі 5,0 м2) і антен (на
площі 6,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з
рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації
та видавничої продукції, що видаються українською мовою
Розміщення інформаційно-платіжного термінала

682 200,00
станом на 30.11.2016
14 000,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців

9 870,00
станом на 30.11.2016
9 870,00
станом на 30.11.2016
14 800,00
станом на 30.11.2016
54 000,00
станом на 31.12.2016
3 306 910,00
станом на 30.11.2016
479 000,00
станом на 30.11.2016

1 рік

Розміщення платіжного термінала

1 рік

Розміщення платіжного термінала

1 рік

Розміщення платіжного термінала

2 роки 11 місяців

2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення
Розміщення стоянки для автомобілів
Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення
торгівлі

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 регіональних відділень ФДМУ

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення будівлі хірургічного корпусу № 11 загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит», за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.09.2016 становить 27 870,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони
здоров’я України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 року становить
418,05 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають непродовольчі товари (бахіли для відвідувачів); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку;
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
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Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 17.02.2017
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
а саме: нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 25,1 м2 на 1-му
поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105,
що перебуває на балансі Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», переможцем визнано попереднього учасника
конкурсу – фізичну особу – підприємця Рижка Юрія Володимировича.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право оренди
нерухомого державного майна, що відбулися 21.02.2017
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – нежитлових приміщень – кімн. № 312, 313 на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. № 10101, літ. А-5, реєстровий № 04606538.1.ТЛНПЕТ033,
загальною площею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну», з ФОП
Галеревич М. Б. як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства.
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна –
частини вестибуля 1-го поверху 6-поверхового навчального корпусу, літ. И-6,
інв. № 70994, загальною площею 8,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14,
що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, з ФОП Галеревич М. Б. як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного
законодавства.
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна –
2-поверхової будівлі деревообробної майстерні з побутовими приміщеннями, інв.
№ 17, літ. А, загальною площею 421,4 м2 та одноповерхової будівлі – пилорами з цехом виготовлення пиляних заготовок, інв. № 66, літ. Б, загальною площею 207,6 м2
за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, зона № 04 Кочетоцьке лісництво,
квартал № 250, виділ № 3, комплекс будівель і споруд № 4, землі Кочетоцької селищної ради, загальною площею 629,0 м2, що перебуває на балансі ДП «ЧугуєвоБабчанське лісове господарство», з ФОП Тимбота І. В. як єдиним заявником, що
відповідає нормам чинного законодавства.
4. Вважати конкурс на право оренди державного майна – частини складу № 2
(бокси № 1, 5, 6) в одноповерховій будівлі Центрального складу – склад № 2 (бокси № 1, 2, 3, 4, 5, 6) загальною площею 120,0 м2 та відкритої площадки із залізобетонних плит загальною площею 200,0 м2, інв. № 10310002, літ. Б-1, реєстровий
№ 01038594.401.УСЛЖЧУ228, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
смт Безлюдівка, вул. Піщана, 9, що перебувають на балансі Харківського обласного управління водних ресурсів, таким, що не відбувся.
5. Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – частини кімн. № 80 на цокольному поверсі різноповерхової (1-8) адміністративної будівлі, інв. № 2950001, реєстровий № 21560045.2100.АААЖЕИ763,
пам’ятка архітектури, загальною площею 9,5 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Привокзальний, 2, що перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», таким, що не відбувся.
6. Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – частини кімн. № 14 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка
архітектури, загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1,
що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД», таким, що не відбувся.
7. Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлових приміщень – кімн. № 15,16 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка
архітектури, загальною площею 29,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1,
що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД», таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 23.02.2017
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлових приміщень – кімн. № Д-25, Д-26, Д-27 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу,
літ. Д-4, інв. № 70994, реєстровий № 02071197.1.ЯГЛКУС044, пам’ятка архітектури,
загальною площею 33,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, визнано
ФОП Каліненко Я. С.
Інформація
апарату ФДМУ про підсумки засідання конкурсної комісії
на право оренди державного нерухомого майна
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди держаного
нерухомого майна – частини приміщень виробничих майстерень корпусу № 1
першого поверху та підвалу загальною площею 5 245,6 м2 в будинку за адресою:
вул. Московська, 8, м. Київ, що обліковується державного підприємства заводу
«Арсенал», між Фондом державного майна України та товариством з обмеженою

відповідальністю «ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ», як з єдиним претендентом, документи та пропозиції якого відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906, та умовам конкурсу, укладений договір оренди державного нерухомого майна.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Миколаєва про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Миколєва,
адреса: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення адміністративної будівлі за ГП № 8 загальною площею
275 м2 та будівля ТП за ГП № 9 площею 41,0 м2 військового містечка № 125
за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Капустіно.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлових приміщень
адміністративної будівлі за ГП № 8 загальною площею 275,0 м2 та будівлі ТП за ГП
№ 9 площею 41,0 м2 військового містечка № 125, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства та становить 3 707,50 грн (без ПДВ) за базовий місяць
оренди – січень 2017 року при використанні військового майна для влаштування
бойні худоби з орендною ставкою 15 %.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою,
але не менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку
орендної плати для запропонованого виду діяльності.
2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням
відповідно до мети, вказаної в договорі оренди.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за
умови погодження з балансоутримувачем.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу інфляції.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди запобігання його пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.
6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за
рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.
7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди
державного майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю, пропорційно площі
землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію в розмірі
та порядку, що встановлені чинним законодавством.
9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів, відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від
учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство,
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представникові фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності, декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника конкурсу
(за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімн. 22.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімнаті № 22
КЕВ м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних)
у економіста з договірних та претензійних відносин Путятіної Наталі Іллівни.
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1 Нежитлові приміщення лабораторії – кімн. № 2-12 (операторна),
кімн. № 2-13 (мийка), кімн. № 2-14 (автоклавна), кімн. № 2-15
(коридор), кімн. № 2-16 (лабораторія) на другому поверсі двоповерхового будинку (інв. № 301, за тех. паспортом літ. «А2-3»)
загальною площею 53,2 м2, за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська,
6, на балансі Державного підприємства «Харківське промисловоторговельне підприємство», код 38494092, тел. 757-53-03
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 35 у підвалі 12-поверхової
будівлі виробничого корпусу, літ. «А-12», реєстровий номер майна
02497980.1.АААДДК930, загальною площею 13,7 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Космічна, 21а, на балансі Державного підприємства
Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»,
код 2497980, тел. 701-07-30
3 Майданчик покрівлі на даху 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
№ 10310001), загальною площею 15,0 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Петра Болбочана (Клапцова), 2 , на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, код 23322597,
тел. (057) 732-45-46, 732-40-42, 732-32-66
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 30,32 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури,
загальною площею 13,80 м2, за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13 на балансі ГУМВС України Харківської області, код:
08592313, тел. 057-7063081
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 2-му поверсі 2-поверхової
будівлі комбінату побутового обслуговування, загальною площею
45,50 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код: 00493764, тел. 057-7090310, 7090300
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 119 на 1-му поверсі 4-повер
хової будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 41,06 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст-1,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код:
00493764, тел. 057-7090300, 7090310
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 2-му поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу № 2 загальною площею 67,50 м2
за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, на балансі Національного університету цивільного захисту України, код: 08571363,
тел. 057-7073455
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі другої секції 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 40,00 м2
за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 171б, на балансі Української інженерно-педагогічної академії, код: 02071228, тел. 0577312862, 7313236
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, частина кімн. № 5
(42,70 м2) та частина кімн. № 7 (108,00 м2 та 319,10 м2) на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі виробничо-технічного комплексу,
загальною площею 557,40 м2 за адресою: м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 218, на балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівництва», код: 24975516, тел. 057-7128841
11 Вбудоване нежитлове приміщення (кімн. № 315) на 3-му поверсі
4-поверхового учбового корпусу № 1, загальна площа 25,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Фейербаха, 8, на балансі Український
державний університет залізничного транспорту, код 01116472,
тел.732-28-75

1690/5

Найменування об’єкта, площа, адреса, балансоутримувач
(назва, код ЄДРПОУ, контактний телефон)

1700/4

№
з/п

ФОП Жарихін Ю. В.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
необоротні активи ЦМК ДП «Західукрвибухпром», що перебувають на балансі ПрАТ «Західукрвибухпром» та знаходяться за адресами: Житомирська обл.,
м. Житомир, Житомирський р-н, с. Сонячне, м. Коростень, Коростенський р-н с.
Іскорость та с. Горщик, Хмельницька обл., Камянець-Подільський р-н с. Гуменці,

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.12.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів приватизації державної власності ФОП Крилошанського Ю. Є.:
1. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
маслодільник РД -5, машина пральна КН -125 (3шт.), плита електрична ПЕ-051 (2
шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ -160 (овочерізка), центрифуга КН
-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ -200, рибочистка РО -1М, м’ясорубка М-250
(2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,
4. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 3500 грн.
2. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
привід П-2, вентвідсос МВО -1,6 (2 шт.), термостат ТС -10, ліфт вантажний, стерилізатор Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Термін виконання
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 3500 грн.
3. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа
господарська (5 шт.), вішалка для одягу (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20
шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/
пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.). індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.),
шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25
шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування
(4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Термін виконання робіт – 7
к/д. Вартість робіт – 4500 грн.
4. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.),
лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84шт.) Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 3500 грн
5. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-х міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-х міс. (20 шт.), стілець дитячий
(80 шт.). Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Термін виконання
робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 3000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 08.12.2016
I. Об’єкти оренди:

1900/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.12.2016
1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, ІІ на 1-му поверсі (літ. А-3)
загальною площею 113,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможець –
ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 7000,00 грн, строк виконання (у календарних дніх) – 10.
2.Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ А-1) загальною площею 471,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Є. Дзержинського».
Адреса: м. Кам’янске, вул. Соборна, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
роботи – 7000,00 грн, строк виконання (у календарних дніх) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 13.12.2016
1. Частина димової труби площею 2,0 м2. ВП «Шахта «Тошківська», (інв. № 385),
за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Тошківка, вул. Челюскіна, 3
б. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1700 грн,
термін виконання робіт – 3 дні.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 79,2 м2 під трибунного приміщення стадіону (інв. № 10310006) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Горького, 2. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість
послуг – 1800 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху (1-38, 1-39) загальною площею 48,7 м2 будівлі Ратуша, 1811 р., пам’ятки архітектури національного
значення, охоронний номер 638, що перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника у м. Бережани, за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани,
Бережанський р-н, Тернопільська обл. визнано Тернопільську торгово-промислову
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2000/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 08.12.2016
1. Частина адміністративного приміщення площею 15,4 м2 за адресою: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Переможцем конкурсу визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 3 календарних дні.
2. Частина приміщення ЦОС № 1 (літер А-1) площею 46,3 м2 за адресою: 44800,
Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 6. Переможцем конкурсу визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 3 календарні дні.
3. Частина приміщення майстерні № 25 навчального корпусу (блок А) площею
122,2 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Переможцем конкурсу визнано ФОП Малащицьку О.Г.; мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки 5 календарних днів.
4. Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 9,4 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12. Переможцем конкурсу визнано ТОВ
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт
з оцінки – 1000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.12.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська експертна група»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини замощення ІІ (інв. № 40049) загальною площею 270,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Фізичну особу підприємця – Добрун Анатолія Павловича на виконання робіт
з оцінки об’єктів оренди:
металевої споруди майстерні (літера Г) загальною площею 14,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська,45. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізький професійний торговокулінарний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудоване нежитлове приміщення № 100 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літера А-4) загальною площею 9,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж (ЄДРПОУ 00193588) Запорізької
державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
о
3. Приватне підприємство «Дніпротех і К » на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
вбудоване нежитлове приміщення № 213 другого поверху площею 10,0 м2;
нежитлові приміщення з № 301 по № 304 включно та приміщення № I (сходова
клітка) площею 87,8 м2 третього поверху будівлі (літера Д, інв. № 11450, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ791) загальною площею 97,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частина приміщення № 2 (у складі приміщення № 14 площею 9,4 м2 та частина приміщень спільного користування № І, 1, 5, 12 площею 3,30 м2) підвального
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 12,70 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт
з оцінки – 2000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.

1900/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 12.12.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових
вбудованих приміщень: № ХХ (2,8 м2), № ХХІ (2,8 м2), № ХХІІ (3,6 м2), № ХХІІІ
(5,9 м2), № ХХІV (96,3 м2) загальною площею 111,4 м2 у підвалі будівлі гуртожитку
та їдальні, що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: Вінницька обл.,
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1701 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець Олену
Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень № 37 (31,4 м2), № 38 (22,2 м2), № 40-№ 43 (124,1 м2) загальною площею 177,7 м2 на 3-му поверсі триповерхової адмінбудівлі (літ. А1), що перебувають
на балансі Вінницького філіалу ДП «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Вінниця,
вул. Театральна, 29, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого
приміщення № 32 площею 17,2 м2 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної
будівлі (літ. А) (колишнього банку), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Шаргородському районі Вінницької області,
за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Леніна,
250, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих
приміщень (№ 142-№ 148) загальною площею 198,15 м2 гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/ Келецька, 11/102, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову Ларису
Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 148,4 м2 на 1-му поверсі: 95,6 м2 (№ 3-№ 5,
№ 19-№ 21, частин № 1 (1 м2), № 2 (14,4 м2) та на 2-му поверсі: 52,8 м2 (№ 13, № 14)
двоповерхової адміністративної будівлі (літ.А), що перебувають на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області,
за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Горького,
99, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 154 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі морфкорпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім.
М. І. Пирогова, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1710 грн
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк Людмилу
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 4 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Тульчинському районі Вінницької області, за адресою: 23600,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня
Леніна), 47, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1702 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 12 (17,5 м2), № 13 (62,7 м2), № 14
(23,6 м2), № 15 (4,7 м2) № 16 (108,1 м2) загальною площею 216,6 м2 на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі (літ. Е), що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гонти,
37, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Могозіну Оксану
Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: № 123 (4,3 м2), № 124 (9,3 м2), № 125 (6,1 м2), № 126 (20,8 м2) загальною
площею 40,5 м2 на 1-му поверсі триповерхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5-№ 10, № 18 загальною площею 105,1 м2 у підвалі адмінбудівлі з прибудовою (літ. А), що перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС
у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1725 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.12.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
1. ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту: нежитлові приміщення, позначені на поверховому плані № 39 – 43, загальною площею 61,9 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1530 грн.
2. ТзОВ «Львівюраудитконсадтинг» по об’єкту: нежитлові приміщення № 116,
117 загальною площею 20,7 м2 на другому поверсі старого аеровокзалу (реєстровий № 33073442.1.БИКУГ Ч021). м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість
робіт – 1700 грн.
3. СПД Савицького Д. К. по об’єкту: державне рухоме майно загальною площею
53,02 м2, а саме: частина даху площею 15,5 м2 будівлі, частина асфальтобетонної
площадки площею 29,32 м2, частина зовнішньої бічної стіни загальною площею
8,2 м2 будівлі. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1700 грн.
4. СПД Савицького Д. К. по об’єкту: нежитлове приміщення площею 14,0 м2 у
одноповерховій прибудові до будівлі складу кисню. м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Термін виконання робіт – 3
р/д. Вартість робіт – 1600 грн.
5. ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 542,2 м2 на першому поверсі будівлі столярної майстерні. м.
Львів, вул. Данила Апостола, 9а. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1620 грн.
6. ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» по об’єкту: вбудоване
нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2 на 2-му поверсі (фойє) навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1580 грн.
7. ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» по об’єкту: вбудоване
нежитлове приміщення загальною площею 17,8 м2 на 1-му поверсі (вестибуль)
навчального корпусу № 2. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1560 грн.
8. ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту: нежитлове приміщення № 2 загальною площею 196,4 м2 на 1-му поверсі будівлі. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1600 грн.
По об’єкту: вбудованих нежитлових приміщеннях апаратно-студійного комплексу телебачення загальною площею 1 391,9 м2, а саме: (№ 73, 75, 76, 78 – 80,
121 – 125, 132, 133, 138) на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му поверхах будівлі літ. «Б-5»
загальною площею 1 347,1 м2 та вбудованих нежитлових приміщеннях (№ 121, 122)
на 2-му поверсі будівлі літ. «А-4» загальною площею 44,8 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Високий Замок, 4, подано лише одну заяву, відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс вважати, таким, що не відбувся. Комісія вирішила: повторно провести конкурс по зазначеному об’єкту.

2000/5

ПІДСУМКИ

Київська обл., Білоцерківський р-н, Урочище Кошик, Вінницька обл., Таврівський
р-н, с. Ворошилівка (вартість виконання – 30000,00 грн, строк виконання – 25 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 14,9 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області та знаходиться за адресою: Житомирська обл.,
смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;
будівля приймання їжі площею 66,5 м2, що перебуває на балансі Автогоподарства, підпорядкованого УМВС України в Житомирській області та знаходиться
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Гуйва, вул. Бердичівська,
64 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлове приміщення площею 18,3 м2 в одноповерховій прибудові двоповерхового адмінбудинку, що перебуває на балансі Головне управління статистики у
Житомирській області та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 168,5 м2 на 3-му поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації та
знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а (вартість
виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 2,6 м2 (кімната № 5) на 1-му поверсі адмінприміщення, що перебуває на балансі Коростишівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, 1 (вартість
виконання – 1650,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 173,9 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку (літ.
А-4), що перебувають на балансі Житомирський філіал Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» та
знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера (1 Травня), 20 (вартість виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладання договору оренди.
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Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

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

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

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.
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